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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΘΜΟ  ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ                                            
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ      
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από το πρακτικό με αρικ.12/2020   

Ζκτακτθ υνεδρίαςθσ (δια περιφοράσ) τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 
         

ΘΕΜΑ : «Σροποποίθςθ τθσ διακιρυξθσ του Διεκνοφσ διαγωνιςμοφ για τθν 
Προμικεια με τίτλο:  «Λοιπζσ Παροχζσ ςε Είδοσ (Μζςα Ατομικισ Προςταςίασ)», 
για 24 μινεσ (2 χρόνια), ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 1.042.271,58 € με το Φ.Π.Α., 
για τισ ανάγκεσ του Διμου Ιωαννιτϊν και Νομικϊν του Προςϊπων». 
 

Αρικμόσ Απόφαςθσ: 279/2020 

 
         Στα Ιωάννινα, ςιμερα τθν 14-04-2020, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13:00 ςυνιλκε θ 
Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Ιωαννιτϊν ςε ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ δια περιφοράσ  
ςφμφωνα με τθν υπϋαρικμ.πρωτ.20345/1950/14-04-2020 πρόςκλθςθ του Πρόεδρου 
τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Αρλζτου Γεωργίου λαμβάνοντασ υπόψθ τα λθφκζντα 
μζτρα για τθν αποφυγι τθσ διάδοςθσ του Κορονοϊοφ (covid -19), ςφμφωνα με τθ 
διαδικαςία των διατάξεων τθσ παρ.1 του άρκρου 10 τθσ ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 
τεφχοσ A’) κακϊσ και τθσ υπϋαρικμ. 18318/13-3-2020 εγκφκλιου του υπ. Εςωτερικϊν 
(άρκρο 67, παρ.5.1 και 167, παρ.1,2 του Ν.3852/2010) με το κζμα τθσ θμεριςιασ 
διάταξθσ και τθ διαδικαςία που περιγράφονται ςτθν παραπάνω ζγγραφθ 
πρόςκλθςθ του. 
      Από τα ςυνθμμζνα ζντυπα που απζςτειλαν ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ 
Επιτροπισ κ. Αρλζτοσ και οι Δθμοτικοί Σφμβουλοι, μζςω email, ςτο Αυτοτελζσ Τμιμα 
Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ Πολιτικϊν Οργάνων του Διμου ο Πρόεδροσ διαπίςτωςε ότι 
υπάρχει θ εκ του νόμου απαιτοφμενθ ςυμμετοχι των 2/3 των Δθμοτικϊν 
Συμβοφλων για τθ λιψθ απόφαςθσ δια περιφοράσ (Άρκρο 184 παρ. 1 του 
4683/2019) διότι ςε ςφνολο (9) τακτικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 
διλωςαν παρόντα (9) μζλθ, ιτοι: 
 
           Παρόντεσ                                                  Απόντεσ    
1. Αρλζτοσ Γεϊργιοσ      
2. Ακονίδου Ελζνθ      
3. Σιορόκασ Νικόλαοσ   
4. Βάββασ Φϊτιοσ 
5. Μάντηιοσ Στζφανοσ 
6. Κοςμάσ Βαςίλειοσ 
7. Γιωτίτςασ Θωμάσ 
8. Λυκογιϊργοσ Ιωάννθσ 
9. Νάςτοσ Δθμιτριοσ 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/pra3h_nomo8-_periexomenoy_fek_55-11-03-2020_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/pra3h_nomo8-_periexomenoy_fek_55-11-03-2020_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/pra3h_nomo8-_periexomenoy_fek_55-11-03-2020_teyxos_a/
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    Στθ ςυνεδρίαςθ δια περιφοράσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθν τιρθςθ των 
πρακτικϊν ανζλαβε ο υπάλλθλοσ του Διμου Βαςίλθσ Σκαμνζλοσ. 

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Αρλζτοσ ενθμζρωςε τα μζλθ ότι θ 
παροφςα ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ ζχει κατεπείγοντα χαρακτιρα: Λόγω καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ του παραπάνω διαγωνιςμοφ. Η πρόταςθ του Προζδρου 
υπερψθφίςτθκε από τα μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ θ οποία εγκρίνει το 
κατεπείγον τθσ ςυνεδρίαςθσ και του κζματοσ. 
     Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Αρλζτοσ Γεϊργιοσ, ειςθγοφμενοσ 
το ανωτζρω κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, ζκεςε υπόψθ τθσ επιτροπισ 
θλεκτρονικά (με e-mail) γραπτι ειςιγθςθ του Αναπλθρωτι Προϊςταμζνου τθσ 
Οικονομικισ Υπθρεςίασ κ.Μάντηιου Ιωάννθ, θ οποία ζχει ωσ εξισ: 
 Κφριοι Σφμβουλοι,  
Με τθν υπ. Αρικ. 203/2020 απόφαςι ςασ εγκρίκθκαν οι όροι του ανωτζρω διαγωνιςμοφ, ο 
οποίοσ προκθρφχκθκε μζςω ΕΣΗΔΗΣ, λαμβάνοντασ ςυςτθμικό αρικμό 90438 και 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν τθν 15θ Απριλίου του 2020. 
Στθν εν λόγω διακιρυξθ και ςτα άρκρα α) 9 παρ. 3 (Κριτιρια Επιλογισ - Τεχνικι και 
Επαγγελματικι Ικανότθτα )και β) 16 παρ. 7  (Δικαιολογθτικά απόδειξθσ επαγγελματικισ 
ικανότθτασ και οικονομικισ επάρκειασ) περιγράφονται τα εξισ: 
 

9.3 Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Όςον αφορά τθν Σεχνικι και επαγγελματικι  επάρκεια του προςφζροντοσ , απαιτείται ο υποψιφιοσ 

Ανάδοχοσ  να ζχει ολοκλθρϊςει τθν υλοποίθςθ ομοειδϊν ειδϊν (Μζςων Ατομικισ Προςταςίασ), ςε 

Ο.Τ.Α., που κα προκφπτουν από βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ,  ποςοφ ίςου ι μεγαλφτερου με το 1/2 

τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.)  για τα ζτθ 2017,2018,2019 

(Άρκρο 75 παρ. 4 ν4412/2016).  

 

16. (7) Δικαιολογθτικά απόδειξθσ επαγγελματικισ ικανότθτασ και οικονομικισ επάρκειασ 

Προσ απόδειξθ  τθσ   Οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκεια κακϊσ και τθσ  τεχνικισ 

ικανότθτασ  του προςφζροντοσ 

 Ιςολογιςμοφσ τθσ τελευταίασ τριετίασ. Σε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ ιςολογιςμϊν, 

επικυρωμζνα φωτοαντίγραφα των αντίςτοιχων Φορολογικϊν Δθλϊςεων ι άλλο 

δικαιολογθτικό, από τα οποία να προκφπτει ότι το ύψος τοσ ετιςιου κφκλου εργαςιϊν τθσ 

τελευταίασ τριετίασ (ζτθ 2016,2017,2018) τθσ επιχείρθςθσ να είναι ίςο ι μεγαλφτερο με το 

1/4 τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.) - (Άρθρο 75 παρ. 3 

ν4412/2016). 

 Σε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα 
κηθξόηεξν ησλ (3) ηξηώλ δηαρεηξηζηηθώλ ρξήζεσλ , ηόηε ν μέσος θύθινο εξγαζηώλ γηα 
όζεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο δξαζηεξηνπνηείηαη, ζα πξέπεη λα είλαη ίζνο ή κεγαιύηεξνο 
κε ην 1/4 ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.).   
 

Στθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ δεν υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ ιςολογιςμϊν, υπεφκυνθ διλωςθ 

περί του φψουσ του ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν κατά τθ διάρκεια των τριϊν (3) τελευταίων 
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χριςεων με αιτιολόγθςθ τθσ απαλλαγισ του από τθν υποχρζωςθ ζκδοςθσ ιςολογιςμϊν (π.χ. μνεία 

νομικισ διάταξθσ κλπ). 

 Αποδεικτικά ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ τεχνικισ εμπειρίασ. Ελάχιςτθ προχπόκεςθ  

τεκμθρίωςθσ  τεχνικισ εμπειρίασ , αποτελεί το γεγονόσ, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ να ζχει 

ολοκλθρϊςει τθν υλοποίθςθ ομοειδϊν ειδϊν (Μζςων Ατομικισ Προςταςίασ), που κα 

προκφπτουν από βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ, ςε Ο.Τ.Α. ίςου ι μεγαλφτερου με το 1/2 τθσ 

προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.) ακροιςτικά για τα ζτθ 

2017,2018,2019 (Άρκρο 75 παρ. 4 ν4412/2016).  

Τα παραπάνω κριτιρια κεςπίςτθκαν ςφμφωνα με το άρκρο 75, παρ. 3 & 4 του Ν. 4412/2016, με 
γνϊμονα τθσ εξαςφάλιςθ όςο το δυνατόν ποιοτικότερων προϊόντων, λόγω των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν 
που επικρατοφν ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ των Υπθρεςιϊν του ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, των εργονομικϊν 
αναγκϊν ανά Υπθρεςία, των αναγκϊν αυξθμζνθσ προςταςίασ ιδιαίτερα οριςμζνων ειδικοτιτων 
εργαηομζνων και τθν εμπειρία από τθν χριςθ των ατομικϊν μζςων προςταςίασ τα προθγοφμενα ζτθ. 
 
Λόγω του μεγάλου φψουσ του προχπολογιςμοφ εξαιτίασ του γεγονότοσ ότι ο διαγωνιςμόσ γίνεται 
για 24 μινεσ και ςυμπεριλαμβάνει και τα Ν.Π.Δ.Δ. του Διμου Ιωαννιτϊν κρίνεται ςκόπιμθ θ 
τροποποίθςθ των ανωτζρω άρκρων ωσ εξισ: 
 

9.3 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα1 

Όςον αφορά τθν Σεχνικι και επαγγελματικι  επάρκεια του προςφζροντοσ , 

απαιτείται ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ  να ζχει ολοκλθρϊςει τθν υλοποίθςθ ομοειδϊν 

ειδϊν (Μζςων Ατομικισ Προςταςίασ), ςε δθμόςιο ι ιδιωτικό τομζα, που κα 

προκφπτουν από βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ,  ποςοφ ακροιςτικά ίςου ι 

μεγαλφτερου με το 1/4 τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ (μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.)  για τα ζτθ 2017,2018,2019 (Άρκρο 75 παρ. 4 

ν4412/2016).  

 

(7) Δικαιολογθτικά απόδειξθσ επαγγελματικισ ικανότθτασ και οικονομικισ 

επάρκειασ2  

Γηα ηελ απόδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηνπο ισολογισμούς της τελεσταίας 

τριετίας. Σε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηζνινγηζκώλ, επηθπξσκέλα 
θσηναληίγξαθα ησλ αληίζηνηρσλ Φνξνινγηθώλ Δειώζεσλ ή άιιν 
δηθαηνινγεηηθό, από ηα νπνία λα πξνθύπηεη όηη ην ύςνο ηνπ ζπλνιηθνύ 
θύθινπ εξγαζηώλ της τελεσταίας τριετίας είλαη ίζν ή κεγαιύηεξν από ην 1/4 
ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.), ηεο 
πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο. 

                                            
1
 Ενδεικτικά: ςτελζχωςη, περιγραφή τεχνικοφ εξοπλιςμοφ τησ επιχείρηςησ, κατάςταςη προςωπικοφ 

κατά ειδικότητα κλπ. 
2Τα Δικαιολογθτικά απόδειξθσ επαγγελματικισ ικανότθτασ και οικονομικισ επάρκειασ του 
υποψθφίου ηθτοφνται από τθν Ανακζτουςα Αρχι εφόςον δικαιολογείται θ απαίτθςθ τουσ από τθ 
φφςθ τθσ δθμοπρατοφμενθσ  προμικειασ θ υπθρεςίασ 
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Σε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθό 
δηάζηεκα κηθξόηεξν ησλ ηξηώλ δηαρεηξηζηηθώλ ρξήζεσλ, ηόηε ν κέζνο θύθινο 
εξγαζηώλ γηα όζεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο δξαζηεξηνπνηείηαη, ζα πξέπεη λα 
είλαη κεγαιύηεξνο από το  ¼  ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
Φ.Π.Α.), ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο. 

 

Σηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο δελ ππνρξενύηαη ζηελ έθδνζε 
ηζνινγηζκώλ, ππεύζπλε δήισζε πεξί ηνπ ύςνπο ηνπ ζπλνιηθνύ θύθινπ 
εξγαζηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηώλ (3) ηειεπηαίσλ ρξήζεσλ κε αηηηνιόγεζε 
ηεο απαιιαγήο ηνπ από ηελ ππνρξέσζε έθδνζεο ηζνινγηζκώλ (π.ρ. κλεία 
λνκηθήο δηάηαμεο θιπ). 
Εάλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, γηα βάζηκν ιόγν, δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη 
ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, κπνξεί λα απνδεηθλύεη ηελ νηθνλνκηθή θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα κε νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν έγγξαθν. Η 
θαηαιιειόηεηα ηνπ πξνζθνκηδόκελνπ από ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα εγγξάθνπ γηα 
ηελ απόδεημε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ επάξθεηαο ελαπόθεηηαη ζηελ θξίζε 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (άξζξν 80 παξ. 4 εδ. β λ. 4412/2016) 

 

 Αποδεικτικά ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ τεχνικισ εμπειρίασ.  

Ελάχιςτθ προχπόκεςθ  τεκμθρίωςθσ  τεχνικισ εμπειρίασ , αποτελεί το γεγονόσ, ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ να ζχει ολοκλθρϊςει τθν υλοποίθςθ ομοειδϊν ειδϊν (Μζςων 

Ατομικισ Προςταςίασ), που κα προκφπτουν από βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ, ςε 

δθμόςιο ι ιδιωτικό τομζα, ποςοφ ακροιςτικά ίςου ι μεγαλφτερου με το 1/4 τθσ 

προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.)  για τα ζτθ 

2017,2018,2019 (Άρκρο 75 παρ. 4 ν4412/2016).  

 

Με βάςθ τα παραπάνω και λαμβάνοντασ υπόψθ ότι: 
 

1. Οι ηθτοφμενεσ τροποποιιςεισ δεν είναι ςε βάροσ των ςυμφερόντων του Διμου 
 

2. Παρόλο που το πρωτεφον ηθτοφμενο για τον Διμο παραμζνει θ εξαςφάλιςθ των 
καταλλθλότερων για τισ ανάγκεσ του Μζςων Ατομικισ Προςταςίασ, -  κατόπιν και 
των προθγουμζνων -  θ διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ  χωρίσ περαιτζρω 
κακυςτεριςεισ και με όςο το δυνατόν περιςςότερουσ ςυμμετζχοντεσ κακίςταται 
επίςθσ βαςικό ηθτοφμενο 

 
3. Βαςικόσ γνϊμονασ ςε όλουσ τουσ διαγωνιςμοφσ που διενεργεί ο Διμοσ ιταν και 

είναι θ διαφάνεια ςτισ διαδικαςίεσ  
 
Προτείνουμε  
 

1. Σθν τροποποίθςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ για τθν Προμικεια με τίτλο:  «Λοιπζσ 
Παροχζσ ςε Είδοσ (Μζςα Ατομικισ Προςταςίασ)», για 24 μινεσ (2 χρόνια), 
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 1.042.271,58 € με το Φ.Π.Α., για τισ ανάγκεσ του 
Διμου Ιωαννιτϊν και Νομικϊν του Προςϊπων. 

2. Σθν διακοπι του διαγωνιςμοφ με ςυςτθμικό αρικμό 90438 και καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν τθν 15θ Απριλίου του 2020 και τθν 
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επανάλθψθ τθσ διαδικαςίασ δθμοπράτθςθσ με τουσ όρουσ τθσ 
επικαιροποιθμζνθσ διακιρυξθ, όπωσ αυτι ςυνοδεφει τθν παροφςα. 
Θ παροφςα απόφαςθ καταργεί κάκε προθγοφμενθ. 

       Η Οικονομικι Επιτροπι επί των ανωτζρω και λαμβάνοντασ υπόψθ :  
1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 158 του Ν. 3463/2006.  
2. Τισ διατάξεισ του άρκρου 72 του Ν. 3852/2010 . 
3. Τισ διατάξεισ του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεφχοσ Α'). 
4. Τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν.4623/2019. 
5. Τθν παρ.1 του άρκρου 10 τθσ ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεφχοσ A’). 
6. Τθν υπϋαρικμ. 18318/13-3-2020 εγκφκλιο του Υπ. Εςωτερικϊν. 
7. Το άρκρο 67, παρ.5.1 και 167, παρ..1,2 του Ν.3852/2010. 
8. Τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό του Διμου Ιωαννιτϊν οικονομικοφ ζτουσ 2020. 
9.Τθν γραπτι ειςιγθςθ του Αναπλθρωτι Προϊςταμζνου τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ 
κ.Μάντηιου Ιωάννθ. 
 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Τθν τροποποίθςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ για τθν Προμικεια με τίτλο:  
«Λοιπζσ Παροχζσ ςε Είδοσ (Μζςα Ατομικισ Προςταςίασ)», για 24 μινεσ (2 
χρόνια), ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 1.042.271,58 € με το Φ.Π.Α., για τισ 
ανάγκεσ του Διμου Ιωαννιτϊν και Νομικϊν του Προςϊπων. 
 

2. Τθν διακοπι του διαγωνιςμοφ με ςυςτθμικό αρικμό 90438 και καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν τθν 15θ Απριλίου του 2020 και τθν 
επανάλθψθ τθσ διαδικαςίασ δθμοπράτθςθσ με τουσ όρουσ τθσ 
επικαιροποιθμζνθσ διακιρυξθ, όπωσ αυτι ςυνοδεφει τθν παροφςα. 
Η παροφςα απόφαςθ καταργεί κάκε προθγοφμενθ. 
 

--- 
Kατά τησ παραπάνω απόφαςησ χωρεί ειδική διοικητική προςφυγή για 

λόγουσ νομιμότητασ κατ’ άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (όπωσ τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 118 του Ν. 4555/2018) μζςα ςε προθεςμία δεκαπζντε (15) ημερών από την 
επίδοςη τησ απόφαςησ καθώσ και δυνατότητα άςκηςησ αίτηςησ θεραπείασ. 

 
Θ  παροφςα απόφαςθ  ζλαβε αφξοντα  αρικμό 279/2020. 

 
Αφοφ ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό  υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ 

 
Θ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ  ΕΠΙΣΡΟΠΘ  
(Ακολουκοφν  υπογραφζσ) 

 
       Ακριβζσ   Απόςπαςμα 
               Ο  Πρόεδροσ 
  τθσ  Οικονομικισ  Επιτροπισ 
 
           Γεϊργιοσ Αρλζτοσ 
       Α Ν Σ Ι Δ Θ Μ Α Ρ Χ Ο  

https://dimosnet.gr/blog/law_category/pra3h_nomo8-_periexomenoy_fek_55-11-03-2020_teyxos_a/
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                                                                                              Θμερομθνία: ../04/2020 
              Αρ. Ρρωτ:  

 

 

ΑΝΑΤΘΤΕΑ : ΣΤΟ Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. 

                          ΣΤΟ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

                          ΣΤΘΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ 

 

ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ        
ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
ΔΘΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΤΩΝ 
ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ: ΡΛ. Α. ΡΑΡΑΝΔΕΟΥ 5 
Τμιμα ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ – ΔΛΑΧ. ΥΛΛΚΟΥ & 
ΑΡΟΚΘΚΘΣ 
Διεφκυνςθ: ΚΑΡΛΑΝΘ 7 
Ρλθροφορίεσ: ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΟΥΝΘΣ 
Τθλ.: 2651361385 
Θλ. διεφκυνςθ:agounis@ioannina.gr 

ΔΘΜΟΣΛΟΤΘΤΑ: 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) 
κα αναρτθκεί ςτον Λςτότοπο του προγράμματοσ 
ΔΛΑΥΓΕΛΑ: www.diavgeia.gov.gr. , κα δθμοςιευτεί 
ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςτθν Λςτοςελίδα του Διμου 
Λωαννιτϊν (www.ioannina.gr) κακϊσ και ςτο 
Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ιωαννίνων. 
 
Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ κα δθμοςιευτεί ςτθν 
επίςθμθ εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. και κα αναρτθκεί ςτο 
Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων 
Συμβάςεων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου 
και Ρροςταςίασ Καταναλωτι (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.) και  
 

 
 

                    ΔΛΑΚΘΥΞΘ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ ΡΟΜΘΚΕΛΑΣ 

Διεκνισ Θλεκτρονικόσ  Διαγωνιςμόσ άνω των ορίων, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ για τθν Ρρομικεια 

με τίτλο:  «Λοιπζσ Ραροχζσ ςε Είδοσ (Μζςα Ατομικισ Ρροςταςίασ)», για 24 μινεσ (2 χρόνια), 

ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 1.042.271,58 € με το Φ.Ρ.Α., για τισ ανάγκεσ του Διμου Λωαννιτϊν και 

Νομικϊν του Ρροςϊπων 

                                                                  
Ο ΑΝΤΛΔΘΜΑΧΟΣ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ 

  ΔΘΜΟΥ ΛΩΑΝΝΛΤΩΝ 
                                                                          

Ζχοντασ υπόψθ:  

 

1. Το Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - 
Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

2. Το Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν» (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016)όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει .  

3. Το Ν.2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. 
45/Α/09-03-1999), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

4. Το Ν.2859/2000 «Κφρωςθ Κϊδικα Φ.Ρ.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει.  

5. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο Γ.Ε.Μ.Θ. & εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ 
Νομοκεςίασ» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  
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6. Το Ν.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτό διοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα 
Διαφγεια και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

7. Το Ν.4013/2011 «περί ςφςταςθσ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει.  

8. Το άρκρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-
2013), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

9. Τισ διατάξεισ του Ν.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ κλπ.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

10. Το Ν.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει, 

11. Τισ διατάξεισ του Βιβλίου IV ( άρκρα 345-374 ) Ν.4412/16 που διζπουν τισ διαφορζσ που 
αναφφονται από πράξεισ θ παραλιψεισ ,οι οποίεσ εκδίδονται θ ςυντελοφνται μετά τθν 
26/6/2017 κακϊσ και τισ διατάξεισ του Ρ.Δ 39/17 «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ)», 

12. Το. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ 
των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) 
«Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ 
ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου 
δθμόςιου τομζα1» , τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 
20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του 
ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του 
Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) 
“Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ”, 

13. Τθ διάταξθ τθσ παραγράφου 16 άρκρου 47 Ν.4472/17 με βάςθ τθν οποία  θ  δθμοςίευςθ  τθσ 
προκιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ αντικακιςτά τθν υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ςτο Τεφχοσ Διακθρφξεων 
Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ θ οποία παφει να ιςχφει λόγω ζκδοςθσ 
τθσ Υ.Α 57654/22.5.2017 ( ΦΕΚ 1781/23.5.2017 τ.Β ) 

14. Τθν  με αρ.  57654/22.5.2017 Υπουργικι Απόφαςθ (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β’ ) «φκμιςθ των 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου 
Δθμοςίων Συμβάςεων του Υπουργείου Οικονομίασ και  Ανάπτυξθσ.  

15. Τθν με αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017 τ.Β 1924) Απόφαςθσ του Υπουργοφ 
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», 

16. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/7 ΤΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ τθσ 5θσ Ιανουαρίου 2016 για τθν 
κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ 

17. τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 
2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ 
ςυναλλαγζσ» 

18. του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 

                                                           
1
 Η υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται 

ςφμφωνα με το άρκρο 8 του ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ 
αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 €) 
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19. του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και 
οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ» 

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

21. του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ» 

22. του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά 
Θζματα" 

23. του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία" 

24. του π.δ. 80/2016 (Α'145) "Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ" 

25. τθσ με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

26. του ν. 4555/18 (φ 133/18 τ.α') «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ 
οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. *Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣΙ»+ - 
υκμίςεισ.... και άλλεσ διατάξεισ» 

27. τισ διατάξεισ του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/8-6-2006) «Δθμοτικόσ και Κοινοτικόσ Κϊδικασ» 
όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν 

28. τθσ υπ. αρικ. 43726/8-6-2019 (Φ.Ε.Κ. 2208/2019 τεφχοσ Βϋ) Κ.Υ.Α. - Ραροχι μζςων ατομικισ 
προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των OTA α' και β' βακμοφ και των νομικϊν προςϊπων αυτϊν και 
μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ 

29. του Φ.Ε.Κ. 4584/2019, τεφχοσ Βϋ(13/12/2019) - Μερικι τροποποίθςθ τθσ αρικμ. 43726/7-6-
2019 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ «Ραροχι μζςων ατομικισ προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των 
ΟΤΑ α' και β' βακμοφ και των νομικϊν προςϊπων αυτϊν και μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ» (Β' 
2208) 

30.  τα άρκρα 27 (παρ. 3) & 121 του Ν. 4412/2016 (ςφντμθςθ θμερομθνιϊν για λόγουσ προςταςίασ 
τθσ δθμόςιασ υγείασ) 

 

κακϊσ και 

1. το υπ. αρικ. 45651/11257-22/07/2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν προσ τισ 
υπθρεςίεσ και τα Νομικά Ρρόςωπα του Διμου 

2. το υπ. αρικ. 417/2-8-2019 ζγγραφο του ΔΘΡΕΘΕ Ιωαννίνων 

3. το υπ. αρικ.558/2-8-2019 ζγγραφο του ΚΕΡΡΝΑΔΙ 

4. το υπ. αρικ. 636/2-8-2019 ζγγραφο του ΗΩΓΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΥ ΕΥΓΘΙΑΣ 

5. τθν κατάςταςθ δικαιοφχων του ΟΚΡΑΡΑ, όπωσ αυτι υποβλικθκε με θλεκτρονικό ταχυδρομείο 

6. το υπ. αρικ. 1028/31-07-2019 ζγγραφο τθσ Βϋ κμιασ Σχολικισ Επιτροπισ 

7. το υπ. αρικ. 1546/31-07-2019 ζγγραφο τθσ Αϋ κμιασ Σχολικισ Επιτροπισ 

8. το υπ. αρικ. 45692/413-2-8-2019 ζγγραφο των ΚΕΡ 

9. το υπ. αρικ. οικ. 50166/2967-12/8/2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Τοπικισ Οικονομικισ Ανάπτυξθσ 

10. το υπ. αρικ. 47526/908-1/8/2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ, όπωσ αυτό 
τροποποιικθκε με ταυτάρικμο ζγγραφο ςτισ 8/10/2019 

11. το υπ. αρικ. 45680/743-2/8/2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Ρρογραμματιςμοφ, Οργάνωςθσ και 
Ρλθροφορικισ 

12. το υπ. αρικ. 45684/7969-3/9/2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Ρεριβάλλοντοσ & Ρολεοδομίασ 
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13. το υπ. αρικ. 45691/5467-31/7/2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 

14. το υπ. αρικ. 45685/3739-7/8/2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, 
Συντιρθςθσ Ζργων και Ρραςίνου 

15. το υπ. αρικ. 47460/10367-30/7/2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Ραιδείασ, Δια βίου μάκθςθσ, 
Ιςότθτασ & Ρολιτιςμοφ 

16. το υπ. αρικ. 45961/10016-2/8/2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Ραιδείασ, Δια βίου μάκθςθσ, Ιςότθτασ 
& Ρολιτιςμοφ – Τμιμα Ρολιτιςμοφ (Δθμοτικι Ρινακοκικθ) 

17. το υπ. αρικ. 52993/1153-9/9/2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ 

18. τθν κατάςταςθ δικαιοφχων του Αυτοτελοφσ Τμιματοσ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ Ρολιτικϊν 
Οργάνων, όπωσ αυτι υποβλικθκε με θλεκτρονικό ταχυδρομείο 

19. τθν κατάςταςθ δικαιοφχων Λοιπϊν Υπαλλιλων Κεντρικοφ Δθμαρχείου, όπωσ αυτι υποβλικθκε 
με θλεκτρονικό ταχυδρομείο 

20. τθν κατάςταςθ δικαιοφχων τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν, όπωσ αυτι υποβλικθκε με 
θλεκτρονικό ταχυδρομείο 

21. το υπ. αρικ. 45687/9947-29/7/2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν 

22. το πρωτογενζσ αίτθμα όπωσ αναρτικθκε ςτο ΚΘΜΔΘΣ με ΑΔΑΜ 20REQ006439997 2020-03-17, 
τθν Α.Α.Υ. Α-170 (Αρ. απόφαςθσ 433) – 17/03/2020 (ΑΔΑ 6ΕΑΟΚΡΕ-ΟΦΗ), με τθν οποία 
εγκρίκθκε το πρωτογενζσ αίτθμα (ΑΔΑΜ 20REQ006440033 2020-03-17) και τθν 
επικαιροποιθμζνθ κατάςταςθ δικαιοφχων του ΟΚΡΑΡΑ, όπωσ υποβλικθκαν μζςω 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου  

23. το πρωτογενζσ αίτθμα όπωσ αναρτικθκε ςτο ΚΘΜΔΘΣ με ΑΔΑΜ 20REQ006407179 2020-03-10, 
τθν Α.Α.Υ. Α-41/222 – 09/03/2020 (ΑΔΑ ΩΩΑ6ΟΞ9Η-Γ9Μ), με τθν οποία εγκρίκθκε το 
πρωτογενζσ αίτθμα (ΑΔΑΜ 20REQ006412720 2020-03-11) και τθν επικαιροποιθμζνθ 
κατάςταςθ δικαιοφχων του ΗΩΓΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΥ ΕΥΓΘΙΑΣ, όπωσ υποβλικθκαν μζςω 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου  

24. το πρωτογενζσ αίτθμα όπωσ αναρτικθκε ςτο ΚΘΜΔΘΣ με ΑΔΑΜ 20REQ006414197 2020-03-11, 
τθν Α.Α.Υ. 64-451/10-03-2020 (ΑΔΑ 6ΘΨΔΟ28-ΥΧΧ),  με τθν οποία εγκρίκθκε το πρωτογενζσ 
αίτθμα (ΑΔΑΜ 20REQ006414650 2020-03-11) και τθν επικαιροποιθμζνθ κατάςταςθ 
δικαιοφχων του ΔΘΡΕΘΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, όπωσ υποβλικθκαν μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου  

25. το πρωτογενζσ αίτθμα όπωσ αναρτικθκε ςτο ΚΘΜΔΘΣ με ΑΔΑΜ 20REQ006458065 2020-03-20, 
το τεκμθριωμζνο αίτθμα με αρ. πρωτ. 15698/4902-11/03/2020,  τθν Α.Α.Υ. 466/5002-
12/03/2020, όπωσ αναρτικθκε ςτθν ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ 6ΧΙ1ΩΕΩ-3ΨΕ) και ςτο ΚΘΜΔΘΣ για ζγκριςθ 
του πρωτογενοφσ αιτιματοσ (ΑΔΑΜ 20REQ006458116 2020-03-20) για τον Διμο Ιωαννιτϊν 

26. το πρωτογενζσ αίτθμα όπωσ αναρτικθκε ςτο ΚΘΜΔΘΣ με ΑΔΑΜ 20REQ006458520 2020-03-20 
και τθν Α.Α.Υ. 58-1336/27-01-2020 (ΑΔΑ ΨΛΡ7ΩΕΩ-48Ρ), με τθν οποία εγκρίκθκε το 
πρωτογενζσ αίτθμα (ΑΔΑΜ 20REQ006458563 2020-03-020)  τθσ ΒϋΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΘΣ 
ΕΡΙΤΟΡΘΣ 

27. το πρωτογενζσ αίτθμα όπωσ αναρτικθκε ςτο ΚΘΜΔΘΣ με ΑΔΑΜ 20REQ006458335 2020-03-20 
και τθν  Α.Α.Υ. 58-1336/27-01-2020 (ΑΔΑ ΨΛΡ7ΩΕΩ-48Ρ), με τθν οποία εγκρίκθκε το 
πρωτογενζσ αίτθμα (ΑΔΑΜ 20REQ006458373 2020-03-20) τθσ ΑϋΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ 

28. το υπ. αρικ. 659/23-9-2019 ζγγραφο του Γιατροφ Εργαςίασ ςχετικά με τθν εκτίμθςθ των 
υφιςτάμενων κατά τθν εργαςία κινδφνων για τθν υγεία των εργαηομζνων, όπωσ αυτό 
κοινοποιικθκε ςτθν Δ/νςθ οικονομικϊν Υπθρεςιϊν με το υπ. αρικ. 58846/4993-7/10/2019 
ζγγραφο του γενικοφ Γραμματζα 

29. το υπϋ αρικ. 71059/17998 – 07/11/2019  ζγγραφο προσ Τεχνικό αςφαλείασ και Σφλλογο 
Εργαηομζνων 
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30. το υπ. αρικ. 75053/19077-21/11/2019 ζγγραφο προσ τον Τεχνικό Αςφαλείασ που ορίςτθκε με 
τθν υπ. αρικ. 74117/6464-18/11/2019 (ΑΔΑ ΨΡΗΘΩΕΩ-ΑΟ4) απόφαςθ του Δθμάρχου 
Ιωαννίνων 

31. το υπ. αρικ. 81618/18373-17/12/2019 ζγγραφο του Τεχνικοφ Αςφαλείασ 

32.  Τθν μελζτθ τθσ υπθρεςίασ 

33. Τθν  με αρικμό ………../2020 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ( ΑΔΑ Ω2ΝΒΩΕΩ-ΘΜΓ)2  με 
τθν οποία εγκρίκθκαν α) οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και β) καταρτίςκθκαν  οι όροι διακιρυξθσ 
για τθν παραπάνω προμικεια 

34. Τισ  ανάγκεσ του Διμου3 για τθν παραπάνω προμικεια4,5                                                    
 

ΡΟΚΘΥΣΣΕΛ 

Διεκνι Θλεκτρονικό διαγωνιςμό άνω των ορίων, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικισ άποψθσ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ για τθν προμικεια με τίτλο: «Λοιπζσ 
Ραροχζσ ςε Είδοσ (Μζςα Ατομικισ Ρροςταςίασ) για 24 μινεσ (2 χρόνια), ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 
1.042.271,58 € με το Φ.Ρ.Α., για τισ ανάγκεσ του Διμου Λωαννιτϊν και των Νομικϊν του Ρροςϊπων,  
όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτον κατωτζρω πίνακα:  
 

α
/
α 

ΥΡΘΕΣΛΑ / 
Ν.Ρ.Δ.Δ. 

Α. 
ΔΛΚ. 

Κ.Α.Ε. ΡΟΣΟ 
ΡΟΫΡ. 2020 

ΔΕΣΜΕΥ-ΣΘ 
2020 

ΔΕΣΜΕΥ-ΣΘ 
2021 

ΔΕΣΜΕΥ- 
ΣΘ 

2022 

ΡΟΣΟ  
ΜΕΛΕΤΘΣ 

με  
Φ.Ρ.Α. 

ΡΟΣΟ-ΤΘΤΑ  
ςε  

τεμ. 

ΟΜΑ-
ΔΑ 

1 ΔΘΜΟΣ 
ΛΩΑΝΝΛΤΩΝ 

        1 

 Δ/ΝΣΘ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

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

124.99 12 

 

 ΔΟΜΘ ΚΑΤΣΙΚΑ  
HOT SPOT 

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

41.010,52 5.118 

 

 ΥΡΘΕΣΙΕΣ 
ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ 

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

32.545,54 1.944 

 

 Δ/ΝΣΘ 
ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ, 
ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ 
ΕΓΩΝ ΚΑΙ 
ΡΑΣΙΝΟΥ 

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

453.698,14 62.104 

 

 Δ/ΝΣΘ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

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

111.878,26 4.894 

 

 ΤΜΘΜΑ ΡΑΣΙΝΟΥ 57 35.6063.006 31.276,00 31.275,90 23.456,93 7.818,98 

62.551,80 6.102 

 

 Δ/ΝΣΘ 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

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

4.677,03 234 

 

 ΤΜΘΜΑ 
ΚΟΙΜΘΤΘΙΩΝ 

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

7.463,31 440 

 

 Δ/ΝΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

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

907,68 92 

 

 Δ/ΝΣΘ ΤΟΡΙΚΘΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ 
ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 

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

1.217,93 60 

 

                                                           
2
 Διοικθτικοφ ςυμβουλίου ςτθ περίπτωςθ του Ν.Π   

3
 Η του Νομικοφ Προςϊπου  

4
 θ  γενικισ φφςθσ  υπθρεςία  

5
 Σο υπόδειγμα τυγχάνει εφαρμογισ για ςφναψθ ςφμβαςθσ προμθκειϊν θ γενικϊν υπθρεςιϊν κατά τθν ζννοια τθσ 

§9β του άρκρου 2 Ν.4412/16   

ΑΔΑ: Ψ7ΜΘΩΕΩ-ΤΥΦ



- 6 -  

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
1 

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

           

2 Ενιαία Σχολικι 

Επιτροπι 

Ρρωτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ 

Διμου Ιωαννιτϊν 

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

3 Ενιαία Σχολικι 

Επιτροπι 

Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ 

Διμου Ιωαννιτϊν 

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

4 Ηωγράφειοσ Οίκοσ 

Ευγθρίασ 

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

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

6 ΟΚΡΑΡΑ – ΝΡΔΔ 

Διμου Ιωαννιτϊν 

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

           

 ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΩΝ 1-6 

1.068      1.042.271,58 104.356  

 
 

ΡΛΝΑΚΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΥ 
 

 

ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΘΣ 
ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ: 1.068 

   α/
α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 26704 1,90 50.737,60 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 14166 1,00 14.166,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΙΝΑ (ηευγάρι) 16466 1,80 29.638,80 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ (ηευγάρι) 66 21,00 1.386,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ PVC (ηευγάρι) 2966 2,20 6.525,20 

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

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ (ηευγάρι) 40 8,00 320,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΟ 1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 12022 10,00 120.220,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΘΜΙΣΕΩΣ ΡΟΣΩΡΟΥ Α13 ι ΙΣΟΔΥΝΑΜΘ 
ΦΙΛΤΟΜΑΣΚΑ 892 20,00 17.840,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ 38 18,00 684,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ AVEC 23 224 
105,0

0 23.520,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ 1842 5,00 9.210,00 

13 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ 62 
900,0

0 55.800,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΘΛΙΑΚΘ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 826 13,00 10.738,00 

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

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΣΘΣ GOGGLES 26 12,00 312,00 

18 ΚΑΝΘ 352 10,00 3.520,00 

19 ΘΜΙΚΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΙΔΑ 42 15,00 630,00 

20 ΑΣΡΙΔΙΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ 42 18,00 756,00 

21 ΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΠ ΡΤΩΣΘ 214 20,00 4.280,00 

22 ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ 1094 12,00 13.128,00 

23 ΩΤΟΑΣΡΙΔΕΣ ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 606 8,00 4.848,00 

24 ΡΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ 2306 25,00 57.650,00 

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

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 1800 6,00 10.800,00 

27 ΝΙΤΣΕΑΔΕΣ 1274 45,00 57.330,00 

28 ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΟΧΟ 1080 38,00 41.040,00 

29 ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 1856 22,00 40.832,00 

30 ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΙΕΣ 416 18,00 7.488,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ, ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ 76 
160,0

0 12.160,00 

32 ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 28 30,00 840,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΧΘΜΙΚΑ  186 12,00 2.232,00 

34 ΡΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ 32 15,00 480,00 

35 ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 246 15,00 3.690,00 

36 ΡΟΔΙΑ ΣΑΜΑΑΚΙ 620 12,00 7.440,00 

37 ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ 76 38,00 2.888,00 

38 ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ 12 70,00 840,00 

39 ΟΜΡΑ 74 16,00 1.184,00 

40 ΟΜΡΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 282 20,00 5.640,00 

41 ΡΥΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 54 
200,0

0 10.800,00 

42 ΑΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  1312 45,00 59.040,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 1316 18,00 23.688,00 

44 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ 28 65,00 1.820,00 

45 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΘΤΙΚΑ 664 35,00 23.240,00 

46 ΡΑΡΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΟ 74 38,00 2.812,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ 26 
100,0

0 2.600,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 104356   840.541,60 

  Φ.Ρ.Α. 24%     201.729,98 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ     1.042.271,58 

Ρροςφορζσ γίνονται δεκτζσ για το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν  με βάςθ τουσ Ρίνακεσ του 

Ραραρτιματοσ Β’ και του ανωτζρω πίνακα προχπολογιςμοφ. 

Με βάςθ τθν προςφερόμενθ τιμι μονάδοσ ανά είδοσ του αναδόχου, κα προκφψει θ δαπάνθ για κάκε 

ομάδα – Ν.Ρ.Δ.Δ. , όπωσ περιγράφεται ςτθν μελζτθ. 
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Ο ανάδοχοσ κα υπογράψει ξεχωριςτι ςφμβαςθ με τον Διμο Λωαννιτϊν και κάκε Νομικό Ρρόςωπο. 

Ο Διμοσ και τα Νομικά πρόςωπα που περιλαμβάνονται ςτον διαγωνιςμό διατθροφν το δικαίωμα να 
αυξάνουν τθν ποςότθτα των προσ προμικεια ειδϊν κατά ποςότθτα 25% με αντίςτοιχθ αφξθςθ τθσ 
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ, χωρίσ καμία αντίρρθςθ του προμθκευτι με τουσ ίδιουσ όρουσ 
(δικαίωμα προαίρεςθσ). Αναλυτικά οι ποςότθτεσ αναφζρονται ςτον παρακάτω πίνακα: 
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ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΘΣ ΜΕ 
ΡΟΑΛΕΣΘ 
ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ: 1.068 

       

α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΡΟΑΛΕΣΘΣ 

25% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΡΟΣΟΥ 

ΡΟΑΛΕΣΘΣ 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΜΕ 
ΡΟΑΛΕΣΘ 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

ΜΕ 
ΡΟΑΛΕΣΘ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 26704 1,90 50.737,60 6.677 12.686,30 33.381 63.423,90 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 14166 1,00 14.166,00 3.542 3.542,00 17.708 17.708,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΙΝΑ (ηευγάρι) 16466 1,80 29.638,80 4.118 7.412,40 20.584 37.051,20 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ (ηευγάρι) 66 21,00 1.386,00 17 357,00 83 1.743,00 

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

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

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ (ηευγάρι) 40 8,00 320,00 10 80,00 50 400,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΟ 1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 12022 10,00 120.220,00 3.007 30.070,00 15.029 150.290,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΘΜΙΣΕΩΣ ΡΟΣΩΡΟΥ Α13 ι ΙΣΟΔΥΝΑΜΘ 
ΦΙΛΤΟΜΑΣΚΑ 892 20,00 17.840,00 224 4.480,00 1.116 22.320,00 

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

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ AVEC 23 224 105,00 23.520,00 57 5.985,00 281 29.505,00 

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

13 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ 62 900,00 55.800,00 16 14.400,00 78 70.200,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΘΛΙΑΚΘ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 826 13,00 10.738,00 207 2.691,00 1.033 13.429,00 

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

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

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

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

19 ΘΜΙΚΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΙΔΑ 42 15,00 630,00 11 165,00 53 795,00 

20 ΑΣΡΙΔΙΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ 42 18,00 756,00 11 198,00 53 954,00 

21 ΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΠ ΡΤΩΣΘ 214 20,00 4.280,00 54 1.080,00 268 5.360,00 

22 ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ 1094 12,00 13.128,00 276 3.312,00 1.370 16.440,00 

23 ΩΤΟΑΣΡΙΔΕΣ ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 606 8,00 4.848,00 152 1.216,00 758 6.064,00 

ΑΔΑ: Ψ7ΜΘΩΕΩ-ΤΥΦ
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24 ΡΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ 2306 25,00 57.650,00 578 14.450,00 2.884 72.100,00 

25 ΜΡΛΟΥΗΑΚΙΑ 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 ΝΙΤΣΕΑΔΕΣ 1274 45,00 57.330,00 321 14.445,00 1.595 71.775,00 

28 ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΟΧΟ 1080 38,00 41.040,00 272 10.336,00 1.352 51.376,00 

29 ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 1856 22,00 40.832,00 465 10.230,00 2.321 51.062,00 

30 ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΙΕΣ 416 18,00 7.488,00 105 1.890,00 521 9.378,00 

31 
ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ, 
ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ 76 160,00 12.160,00 19 3.040,00 95 15.200,00 

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

33 ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΧΘΜΙΚΑ  186 12,00 2.232,00 47 564,00 233 2.796,00 

34 ΡΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ 32 15,00 480,00 8 120,00 40 600,00 

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

36 ΡΟΔΙΑ ΣΑΜΑΑΚΙ 620 12,00 7.440,00 157 1.884,00 777 9.324,00 

37 ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ 76 38,00 2.888,00 19 722,00 95 3.610,00 

38 ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ 12 70,00 840,00 3 210,00 15 1.050,00 

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

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

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

42 ΑΒΥΛΑ 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 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ 28 65,00 1.820,00 7 455,00 35 2.275,00 

45 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΘΤΙΚΑ 664 35,00 23.240,00 168 5.880,00 832 29.120,00 

46 ΡΑΡΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΟ 74 38,00 2.812,00 19 722,00 93 3.534,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ 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.Ρ.Α. 24%     201.729,98 
 

50.767,46 
 

252.497,45 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ     1.042.271,58 
 

262.298,56 
 

1.304.570,15 
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Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ που περιζχονται ςτθν παροφςα 

Διακιρυξθ ωσ και τα παραρτιματά τθσ, που αποτελοφν ενιαίο και αναπόςπαςτο μζροσ: 

 

1. ΓΕΝΛΚΟΛ ΟΟΛ ΔΛΑΚΘΥΞΘΣ ΡΑΑΤΘΜΑ Α’ 

2. ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΔΛΑΚΘΥΞΘΣ ΡΑΑΤΘΜΑ Β’ 

3. ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ ΕΡΛΣΤΟΛΘΣ ΡΑΑΤΘΜΑ Γ’ 

3. ΣΧΕΔΛΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  ΡΑΑΤΘΜΑ Δ’ 

4. ΕΝΤΥΡΟ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ  ΡΟΣΦΟΩΝ  ΡΑΑΤΘΜΑ Ε’ 

5. Ε.Ε.Ε.Σ                 ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ’  

6. ΜΕΛΕΤΘ                 ΡΑΑΤΘΜΑ Η’ 

 
Κανζνασ υποψιφιοσ δε μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ, να επικαλεςτεί προφορικζσ 

απαντιςεισ εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςχετικά με τουσ όρουσ του παρόντοσ 

διαγωνιςμοφ.  

Επιςθμαίνεται ότι οι διευκρινίςεισ επί των τικζμενων ερωτθμάτων υποψιφιων 

ςυμμεταςχόντων ςτο διαγωνιςμό, όςον αφορά ςτουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

παρζχονται εγγράφωσ από τθν Υπθρεςία μασ ςε όςουσ ζχουν εκδθλϊςει ενδιαφζρον 

ςυμμετοχισ μζςω ΕΣΘΔΘΣ . 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα τθσ επαναπροκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ με 

τροποποίθςθ ι μθ των όρων και προδιαγραφϊν τθσ Διακιρυξθσ, τθσ αναβολισ ι τθσ 

ακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ ι τθσ υπαναχϊρθςθσ τθσ από τισ εν λόγω υπθρεςίεσ ςε κάκε 

ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, χωρίσ υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ εξ αυτοφ του λόγου 

ςτουσ Υποψθφίουσ.  

Οποιεςδιποτε δαπάνεσ αναλιφκθκαν για τθν προετοιμαςία ι/και υποβολι των 

Ρροςφορϊν από τουσ Υποψιφιουσ ι τρίτα πρόςωπα εξ ονόματοσ τουσ, τουσ βαρφνουν εξ 

ολοκλιρου και θ Ανακζτουςα Αρχι δε φζρει καμία ευκφνθ για τζτοιεσ δαπάνεσ.  

 

Θ παροφςα Διακιρυξθ 

Κα αναρτθκεί:  

 ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Εμπορίου και Ρροςταςίασ Καταναλωτι (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.) 

 ςτθν Διαδικτυακι Ρφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr 

 ςτθν Λςτοςελίδα του Διμου Λωαννιτϊν (www.ioannina.gr) 

 

και ωσ προσ τθν ΔΘΜΟΣΛΟΤΘΤΑ: 

http://www.promitheus.gov.gr/
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 Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) κα αναρτθκεί ςτον Λςτότοπο 
του προγράμματοσ ΔΛΑΥΓΕΛΑ: www.diavgeia.gov.gr. , κα δθμοςιευτεί ςτον 
Ελλθνικό Τφπο, ςτθν Λςτοςελίδα του Διμου Λωαννιτϊν (www.ioannina.gr) 
κακϊσ και ςτο Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Λωαννίνων. 

 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ κα δθμοςιευτεί ςτθν επίςθμθ εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. και 
κα αναρτθκεί ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ 
Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και Ρροςταςίασ Καταναλωτι (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.) 

 
Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο. 
 
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, 
εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω 
ςυςτιματοσ. Τα τεφχθ του διαγωνιςμοφ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ ,πλιρθ, άμεςθ & 
δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ ( URL) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου www.ioannina.gr 
 

Οι παραλιπτεσ τθσ Διακιρυξθσ υποχρεοφνται άμεςα να τθν ελζγξουν από άποψθ 
πλθρότθτασ και εφόςον διαπιςτϊςουν οποιαδιποτε παράλθψθ να το γνωρίςουν εγγράφωσ 
ςτο Διμο και να ηθτιςουν νζο πλιρεσ αντίγραφο. Ρροςφυγζσ κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ 
διαδικαςίασ διαγωνιςμοφ με το αιτιολογικό τθσ μθ πλθρότθτασ του παραλθφκζντοσ 
αντιγράφου τθσ Διακιρυξθσ, κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

 
Τυχόν διευκρινίςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ παρζχονται από τθν Δ/νςθ 

Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν / Τμιμα Ρρομθκειϊν & Διαχείριςθσ Υλικοφ - Αποκικθσ, ταχ. 
διεφκυνςθ Καπλάνθ 7, Ιωάννινα, τ.κ 45444 τθλ: 26513 61385, fax: 26510 74441 , αρμόδιοσ 
υπάλλθλοσ Απόςτολοσ Γκοφνθσ.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ioannina.gr/
ΑΔΑ: Ψ7ΜΘΩΕΩ-ΤΥΦ



- 13 -  

Συνοπτικά Στοιχεία 
  

 
ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ  
 

 
ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΥΡΘΕΣΛΑ ΡΟΥ ΔΛΕΝΕΓΕΛ ΤΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ – ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ  

ΕΛΔΟΣ  ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ  
 

Διεκνισ θλεκτρονικόσ άνω των ορίων 

ΚΛΤΘΛΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ 
 

Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει 

τιμισ 

ΔΛΑΔΛΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ ΔΛΕΝΕΓΕΛΑΣ  

ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΚΑΛ  ΩΑ  ΕΝΑΞΘΣ  

ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

……….. ΚΑΛ ΩΑ 08:ΟΟ 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΛΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΚΑΛ  ΩΑ  

ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

……………… ΚΑΛ ΩΑ 15:00 

ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΛΟΙΡΩΝ ΡΑΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΘΣ 

ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) 

ΚΩΔΛΚΟΛ CPV   35800000-2 

ΕΓΓΥΘΤΛΚΕΣ ΕΡΛΣΤΟΛΕΣ   
 

1.Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 

1% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Ρ.Α.  

2.Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, που   αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό  

5% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Ρ.Α 

 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΚΕΛΣΑ ΔΑΡΑΝΘ 

1.042.271,58  € (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.) 

 
ΔΛΑΚΕΛΑ ΛΣΧΥΟΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

 
120 θμζρεσ 

 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ 
 

 
Σφμφωνα με το Ραράρτθμα Β’  

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ Σφμφωνα με το Ραράρτθμα Β’ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  Σφμφωνα με το Ραράρτθμα Β’ 

ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ Σφμφωνα με το Ραράρτθμα Β’ 

ΑΔΑ: Ψ7ΜΘΩΕΩ-ΤΥΦ
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ΚΑΤΘΣΕΛΣ ΕΡΛ ΤΘΣ ΤΛΜΘΣ 0,07%6 υπζρ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 
(επιβαρφνεται με χαρτόςθμο 3% & επ’ αυτοφ 20% ειςφορά υπζρ 
Ο.Γ.Α.) 
0,06% υπζρ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ ( Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν )  θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ 
ςφμβαςθσ.7.(επιβαρφνεται με χαρτόςθμο 3% και επί του χαρτοςιμου 
Ο.Γ.Α 20%) 

ΦΟΟΣ ΕΛΣΟΔΘΜΑΤΟΣ Κατά τθν πλθρωμι παρακρατείται ο προβλεπόμενοσ φόροσ  
ειςοδιματοσ επί τθσ κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6
 Για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ ςτισ ςυμβάςεισ που υπάγονται ςτον παρόντα 

νόμο, φψουσ μεγαλφτερου ι ίςου των δφο χιλιάδων πεντακοςίων (2.500) ευρϊ και ανεξαρτιτωσ 
πθγισ προζλευςθσ χρθματοδότθςθσ, οι οποίεσ ςυνάπτονται μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του, επιβάλλεται 
κράτθςθ φψουσ 0,06%, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ (άρκρο 4 § 3 Ν. 4013/11 όπωσ 
τροποποιικθκε με το άρκρο 44 Ν.4605/19). 
7
 Από 22-3-2017 βάςει τθσ ΚΤΑ 1191/2017 Τπουργϊν Οικονομικϊν –Δικαιοςφνθσ ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-

3-2017 ) 
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ΡΛΝΑΚΑΣ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 
ΡΑΑΤΘΜΑ «Αϋ» ΓΕΝIΚΟI ΟΟΛ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ  
 

ΑΚΟ 1 ΧΟΝΟΣ ΚΑΛ ΤΟΡΟΣ ΔΛΕΞΑΓΩΓΘΣ 

ΑΚΟ 2 ΤΕΥΧΘ  ΔΘΜΟΡΑΤΘΣΘΣ  

ΑΚΟ 3 ΓΛΩΣΣΑ  ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ 

ΑΚΟ 4 ΔΛΚΑΛΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ  

ΑΚΟ 5 ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΛΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ –ΔΛΕΥΚΛΝΘΣΕΛΣ ΕΡΛ ΤΩΝ  ΕΓΓΑΦΩΝ 

ΑΚΟ 6 ΧΟΝΟΣ ΚΑΛ ΤΟΡΟΣ ΡΟΣΒΑΣΘΣ ΣΤΑ ΕΓΓΑΦΑ 

ΑΚΟ 7 ΛΟΓΟΛ ΑΡΟΚΛΕΛΣΜΟΥ  

ΑΚΟ 8 ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΟ ΡΟΣΦΟΩΝ   

ΑΚΟ 9 ΚΛΤΘΛΑ ΕΡΛΛΟΓΘΣ  

ΑΚΟ 10 ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ ΤΛΜΘ   

ΑΚΟ 11 ΧΟΝΟΣ ΛΣΧΥΟΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΑΚΟ 12 ΣΥΜΡΛΘΩΣΘ –ΑΡΟΣΑΦΘΝΛΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΑΚΟ 13 ΑΡΟΛΨΘ ΡΟΣΦΟΩΝ  

ΑΚΟ 14 ΔΘΜΟΣΛΕΥΣΘ  

ΑΚΟ 15 ΑΡΟΣΦΑΓΛΣΘ ΚΑΛ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ- ΑΝΑΔΕΛΞΘ ΡΟΣΩΛΝΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΑΚΟ 16 ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΓΛΑ ΥΡΟΒΟΛΘ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΩΝ  

ΑΚΟ 17 ΚΛΣΘ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ 

ΑΚΟ 18 ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ –ΣΥΝΑΨΘ ΣΥΜΦΩΝΘΤΛΚΟΥ              

ΑΚΟ 19 ΔΛΑΚΕΛΑ ΛΣΧΥΟΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

ΑΚΟ 20 ΕΓΓΥΘΣΕΛΣ 

ΑΚΟ 21 ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

ΑΚΟ 22  ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΝΩΡΛΟΝ ΤΘΣ Α.Ε.Ε.Ρ  

ΑΚΟ 22Α ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΑΚΟ 22Β ΕΚΡΤΩΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΑΚΟ 23  ΜΟΝΟΜΕΘΣ ΛΥΣΘ  ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΑΚΟ 24  ΡΑΑΛΑΒΘ –ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ –ΚΑΤΘΣΕΛΣ  

ΑΚΟ 25  ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΡΛΛΥΣΘΣ ΔΛΑΦΟΩΝ 

ΑΚΟ 26  ΛΟΛΡΕΣ ΔΛΑΤΑΞΕΛΣ  

 
ΡΑΑΤΘΜΑ «Βϋ» .ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ  
 

ΑΚΟ 1ο ΡΛΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΡΟΔΛΑΓΑΦΩΝ  

ΑΚΟ 2ο ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ 

ΑΚΟ 3ο ΤΟΡΟΣ, ΧΟΝΟΣ ΚΑΛ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ   

 
ΡΑΑΤΘΜΑ «Γϋ» ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ ΕΡΛΣΤΟΛΘΣ 
 
ΡΑΑΤΘΜΑ «Δϋ» ΣΧΕΔΛΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  
 

ΑΚΟ 1ο ΣΥΜΒΑΤΛΚΟ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ-ΡΟΣΟΤΘΤΑ-ΤΛΜΘ  

ΑΚΟ 2ο ΤΟΡΟΣ, ΧΟΝΟΣ ΚΑΛ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ   

ΑΚΟ 3ο ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ - ΚΑΤΘΣΕΛΣ 

ΑΚΟ 4ο ΕΡΛΤΟΡΘ ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ΚΑΛ ΡΑΑΛΑΒΘΣ 

ΑΚΟ 5ο ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   

ΑΚΟ 6ο ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   
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ΑΚΟ 7ο ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΑΚΟ 8ο ΜΟΝΟΜΕΘΣ ΛΥΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ   

ΑΚΟ 9ο ΛΣΧΥΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ.  

ΑΚΟ 10ο ΚΘΥΞΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΡΤΩΤΟΥ – ΚΥΩΣΕΛΣ.  

ΑΚΟ 11ο ΕΡΛΛΥΣΘ ΔΛΑΦΟΩΝ – ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΛΚΑΛΟ  

 
ΡΑΑΤΘΜΑ «Ε» ΕΝΤΥΡΑ  ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ  ΡΟΣΦΟΩΝ 
 
ΡΑΑΤΘΜΑ «ΣΤ»ΕΕΕΣ 

 
ΡΑΑΤΘΜΑ «Ε» ΜΕΛΕΤΘ 
 
  
 

Ο ΑΝΤΛΔΘΜΑΧΟΣ 
ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ  

 
ΦΩΤΛΟΣ ΒΑΒΒΑΣ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Α’ – ΓΕΝΛΚΟΛ ΟΟΛ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ 
(ανικει ςτθ διακιρυξθ με αρικμό …………………………………) 

ΑΚΟ 1ο: Χρόνοσ και τόποσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ 

 

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 

Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ 

οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ  www.promitheus.gov.gr, 

του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα 

διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι  γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα  

ςτο άρκρο 15 τθσ Υ.Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017 τ.Β) «Τεχνικζσ 

λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)».  

Σθμειϊνεται ότι για λόγουσ προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ θ καταλθκτικι θμερομθνία 

προςφορϊν ορίηεται τουλάχιςτον ςτισ 15 θμζρεσ από τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ 

προκιρυξθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν επίςθμθ εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. (Ν. 4412/2016, άρκρο 27, 

παρ. 3 ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 121). 

Πςοι οικονομικοί φορείσ επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να 

υποβάλλουν προςφορά ςτθν ανακζτουςα αρχι με χριςθ τθσ πλατφόρμασ ΕΣΘΔΘΣ εντόσ 

τθσ προκεςμίασ που ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ 

καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ 

ςτο Σφςτθμα.   

Ρροςφορζσ γίνονται δεκτζσ για το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν  με βάςθ τουσ 

Ρίνακεσ του Ραραρτιματοσ Β’ και του ανωτζρω πίνακα προχπολογιςμοφ. 

Με βάςθ τθν προςφερόμενθ τιμι μονάδοσ ανά είδοσ του αναδόχου, κα προκφψει θ 

δαπάνθ για κάκε ομάδα, όπωσ περιγράφεται ςτθν μελζτθ. 

Ο ανάδοχοσ κα υπογράψει ξεχωριςτι ςφμβαςθ με τον Διμο Λωαννιτϊν και κάκε Νομικό 

Ρρόςωπο. 

  

ΔΛΑΔΛΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ : www.promitheus.gov.gr 

Θμερομθνία αποςτολισ προκιρυξθσ ςτθν επίςθμθ εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. ………… 

Θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν …………. ΩΑ 08:00 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΛΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ και ϊρα ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ………….. ΩΑ 15:00 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα 

υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα.  

Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 

ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9 τθσ  Υ.Α 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017 

τ.Β).  

Οι προςφορζσ κατατίκενται ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με το Ν.4412/2016 (Αϋ 147) 

ιδίωσ τα άρκρα 36 και 37 και τθν αρ. 56902/215/2-6-2017 ΦΕΚ 1924/2-6-2017 τ.Β 

Υπουργικι Απόφαςθ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 

Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)».  

 

ΑΚΟ 2ο: Τεφχθ δθμοπράτθςθσ 

 

Τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ τα οποία αποτελοφν ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ προμικειασ κατά 

ςειρά  ιςχφοσ είναι: 

α) θ παροφςα προκιρυξθ με τα προςαρτιματά τθσ 

β) θ ςφμβαςθ ϋ 

γ) θ οικονομικι προςφορά του αναδόχου  

δ) το τιμολόγιο τθσ υπθρεςίασ 

ςτ) ο προχπολογιςμόσ 

 

ΑΚΟ 3ο:Γλϊςςα διαδικαςίασ  

 

3.1       Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και 

προαιρετικά και ςε άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ 

των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ 

γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ8. Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ 

υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

3.2.  Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και τα 

αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 

μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 

                                                           
8
 § 3 άξζξνπ 53 Ν.4412/16  
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δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 

1497/19849 (Α' 188).  

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και 

που κα κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα 

επικυρωμζνα10,  και θ μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ 

μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο 

κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από 

ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία. 

3.3.  Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και 

δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ 

προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ 

χϊρασ  του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” 

ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει 

από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί 

Δικθγόρων.  

«Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ 

νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το 

ζγγραφο.»11. 

3.4.    Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα-εταιρικά ι μθ – με ειδικό 

τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται 

από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι12. 

3.5. Θ προφορικι επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ  αυτισ και 

του αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ο ανάδοχοσ είναι 

υποχρεωμζνοσ να διευκολφνει τθν επικοινωνία των αλλοδαπϊν υπαλλιλων του με τθν  

ανακζτουςα αρχι, με τον οριςμό και τθν παρουςία διερμθνζων. 

Οι ζγγραφεσ και προφορικζσ ςυνεννοιςεισ μεταξφ τθσ Υπθρεςίασ (ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ) 

και του αναδόχου κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Ο ανάδοχοσ είναι 

υποχρεωμζνοσ να διευκολφνει τθν επικοινωνία των αλλοδαπϊν υπαλλιλων του με τθν 

Υπθρεςία. 

 

                                                           
9
 § 10 άξζξνπ 80 θαη § 4 άξζξνπ 92 Ν.4412/16  

10
 Είηε από ην αξκόδην Πξνμελείν ηνπ πξνζθέξνληνο ,είηε κε ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο 

«APOSTILE»ζύκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Φάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξώζεθε κε ην λ. 1497/1984 
11

 Παρ 8
α
 άρκρου 43 ν.4605/19 

12
  Παρ 10 άρκρου 80 και παρ 4 άρκρου 92 Ν.4412/16 
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ΑΚΟ 4ο: Δικαίωμα ςυμμετοχισ 

 

α. Δεκτοί ςτο διαγωνιςμό 

 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα 

εγκατεςτθμζνα:  

    α) ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,  

    β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),  

    γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Συμφωνία περί Δθμόςιων  

    Συμβάςεων, ΣΔΣ, (Ν. 2513/1997, Αϋ139), ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια  

    ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του  

     ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ Ι τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ' τθσ παροφςασ παραγράφου 

και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 

διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων,  εφόςον πλθροφν τισ προχποκζςεισ 

που ορίηονται ςτθ παροφςα διακιρυξθ  

     Τα ανωτζρω ιςχφουν και ςε περίπτωςθ ενϊςεων για τα μζλθ τουσ.  

Οι οικονομικοί φορείσ οι οποίοι, δυνάμει τθσ νομοκεςίασ του κράτουσ - μζλουσ ςτο 

οποίο είναι εγκατεςτθμζνοι, ζχουν δικαίωμα να παρζχουν τθ ςυγκεκριμζνθ 

υπθρεςία δεν απορρίπτονται με μοναδικι αιτιολογία το γεγονόσ ότι, δυνάμει τθσ 

νομοκεςίασ του κράτουσ - μζλουσ ςτο οποίο πραγματοποιείται θ ανάκεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ, κα ζπρεπε να είναι είτε φυςικά είτε νομικά πρόςωπα. Στισ διαδικαςίεσ 

ςφναψθσ ςυμβάςεων μποροφν να ςυμμετζχουν ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των προςωρινϊν ςυμπράξεων. Δεν απαιτείται οι εν λόγω 

ενϊςεισ να περιβλθκοφν με ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι 

προςφοράσ ι τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ. Πμωσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 

απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ 

νομικι μορφι εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ, ςτο μζτρο που θ περιβολι αυτισ 

τθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.   

Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα 

μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί 

μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

β. Εγγραφι οικονομικϊν φορζων –υποβολι προςφορϊν  
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Για τθν ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να 

διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ 

υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. - Διαδικτυακι πφλθ 

www.promitheus.gov.gr ) ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ: 

1. Οι οικονομικοί φορείσ, αιτοφνται, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ ςυςτιματοσ και από τον 

ςφνδεςμο «Εγγραφείτε ωσ οικονομικόσ φορζασ», τθν εγγραφι τουσ ςε αυτό 

(παρζχοντασ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και αποδεχόμενοι τουσ όρουσ χριςθσ του) 

ταυτοποιοφμενοι ωσ εξισ: 

 Πςοι από τουσ ανωτζρω διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου 

(ΑΦΜ) ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων (όνομα χριςτθ και 

κωδικό πρόςβαςθσ) που αυτοί κατζχουν από το ςφςτθμα TAXISNet τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, 

εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από τθν αρμόδια διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ και 

Υποςτιριξθσ του ΕΣΘΔΘΣ. 

 Οι οικονομικοί φορείσ –χριςτεσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οι 

οποίοι δεν διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) 

αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ ςυμπλθρϊνοντασ τον αρικμό ταυτότθτασ ΦΡΑ 

(VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων 

που κατζχουν από το αντίςτοιχο ςφςτθμα. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, 

εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από τθν αρμόδια διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ και 

Υποςτιριξθσ του ΕΣΘΔΘΣ.  

 Οι οικονομικοί φορείσ – χριςτεσ τρίτων χωρϊν αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ και 

ταυτοποιοφνται από τθ Γ.Γ.Ε. αποςτζλλοντασ:  

 είτε υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ με επίςθμθ 

μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

 είτε  ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ςε μορφι αρχείου .pdf με 

επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι, ςτθν οποία να δθλϊνεται / 

αποδεικνφεται θ εγγραφι του ςε επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο, 

προςκομιηόμενα εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν και ςε ζντυπθ 

μορφι (πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν αρμόδια υπθρεςία.  

Το αίτθμα εγγραφισ υποβάλλεται από όλουσ τουσ υποψθφίουσ χριςτεσ  

θλεκτρονικά μζςω του Συςτιματοσ, όπωσ αναφζρεται ανωτζρω.  

 Ο υποψιφιοσ χριςτθσ ενθμερϊνεται από το Σφςτθμα ι μζςω θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου ςχετικά με τθν εξζλιξθ του αιτιματοσ εγγραφισ του. Εφόςον το 
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αίτθμα εγγραφισ εγκρικεί, ο υποψιφιοσ χριςτθσ λαμβάνει ςφνδεςμο 

ενεργοποίθςθσ λογαριαςμοφ ωσ πιςτοποιθμζνοσ χριςτθσ και προβαίνει ςτθν 

ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ του.  

Οι προςφορζσ και οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ υπογράφονται ψθφιακά από τον 

οικονομικό φορζα ι, ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο 

εκπρόςωπο αυτϊν.  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία 

υπογράφεται ψθφιακά υποχρεωτικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ 

που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 

εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ 

ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ, κακϊσ και ο 

εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.  

Ο  χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία 

μζςω του ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ 

χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9 τθσ  ΥΑ 56902/215/2-

6-2017.  

Οι προςφορζσ κατατίκενται ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με το 

Ν.4412/2016 (Αϋ 147) και το άρκρο 15 τθσ  ΥΑ 56902/215/-2-6-2017 (ΦΕΚ 

1924Β) Υπουργικισ Απόφαςθσ ¨Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ του 

Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)¨.  

 

ΑΚΟ 5ο : Συμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ – διευκρινίςεισ επί των εγγράφων του διαγωνιςμοφ  

 

Τα ςχετικά αιτιματα υποβάλλονται θλεκτρονικά μόνο ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ 

μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα παροχισ 

ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται μόνο από 

εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, ςε όςουσ δθλαδι διακζτουν ςχετικά 

διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) φςτερα 

από αίτθςι τουσ. Τα αιτιματα, ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επιςυναπτόμενο 

θλεκτρονικό αρχείο ςε μορφι αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτθμάτων, το οποίο 

υποχρεωτικά πρζπει να είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων 

που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν 

είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Τα αιτιματα για ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ πρζπει να κατατίκενται ςφμφωνα με τα 

κακοριηόμενα ςτθ § 2 του άρκρου 67 Ν.4412/16 που ορίηουν ότι οι ανακζτουςεσ αρχζσ 

παρζχουν ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και οποιαδιποτε 

ςχετικά δικαιολογθτικά το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ που 

ζχει οριςτεί για τθν παραλαβι των προςφορϊν.  

 

ΑΚΟ 6ο:Χρόνοσ και τρόποσ πρόςβαςθσ ςτα ζγγραφα 

 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία ζχουν πρόςβαςθ ςτα 

ζγγραφα που παράγονται ςτο Σφςτθμα με τον τρόπο και ςτο χρόνο που ορίηεται από τισ 

κατά περίπτωςθ κείμενεσ διατάξεισ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του 

άρκρου 5 του ν. 2690/1999 και  του ΡΔ 28/2015 (ΦΕΚ Α/34) « Κωδικοποίθςθ διατάξεων για 

τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία.» 

 

ΑΚΟ 7ο: Λόγοι αποκλειςμοφ 

 

 Από το διαγωνιςμό αποκλείονται:  

1. Πςοι υπάγονται ςε κάποια από τισ περιπτϊςεισ που ορίηονται ςτο άρκρο 73 του 

Ν.4412/2016. Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνιςμό υποψιφιοι, όταν ζχει εκδοκεί 

ςε βάροσ τουσ τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ - 

πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ 

του οργανωμζνου εγκλιματοσ(ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 

διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν - 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς.1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ 

απόφαςθσ -πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ 

και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 

οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ 

οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),  
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δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, 

όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ - πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 

22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ 

ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ Ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ 

χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από 

παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 

25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Α' 

166),  

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ  ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 

τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ 

Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για 

τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ -πλαίςιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 

εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).»  

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε 

αμετάκλθτθ  καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 

αυτό. 

Θ υποχρζωςθ του προθγουμζνου εδαφίου αφορά : 

αα)Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) , προςωπικϊν εταιρειϊν 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, ςτουσ διαχειριςτζσ. 

ββ)Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), αφορά  τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, 

κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου  

δδ)ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των 

προθγοφμενων εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

2. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οποιοςδιποτε 

οικονομικόσ φορζασ, εάν θ ανακζτουςα αρχι:  

α) Γνωρίηει ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον 

αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί 
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από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με 

διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και  

β) Μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ 

υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Αν 

ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςθ του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν 

κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. Θ παροφςα παράγραφοσ παφει να εφαρμόηεται 

όταν ο οικονομικόσ φορζασ εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ 

γ) γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ 

του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 

θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ 

ςυμμετοχισ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 

χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ 

εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν 

ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ 

προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για 

παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ 

προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ 

πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.13 

3. Επίςθσ αποκλείονται: 

 α) Υποψιφιοι που ζχουν ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ 

διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που 

ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι 

διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 

απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν. 4412/16,  

β) Υποψιφιοι που τελοφν υπό πτϊχευςθ ι ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι 

ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελοφν υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το 

δικαςτιριο ι ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχουν αναςτείλει 

                                                           
13

 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 39 Ν.4488/17 ,θ ανωτζρω ρφκμιςθ 
καταλαμβάνει διαδικαςίεσ που εκκινοφν από 13-11-2017 και δεν αφορά διαδικαςίεσ που 
ιδθ ζχουν εκκινιςει   
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τισ επιχειρθματικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκονται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ 

κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ 

νόμου,  

γ) Υποψιφιοι που ςυνιψαν ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ 

ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) Υποψιφιοι που ζχουν επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ 

που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, 

αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

ε) Υποψιφιοι που ζχουν κρικεί ζνοχοι ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι 

των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων 

αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχουν αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ 

αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςουν τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ' 

εφαρμογι του άρκρου 79 του Ν.4412/16, 

 ςτ) Υποψιφιοι που επιχειροφν να επθρεάςουν με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςουν εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να τουσ αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι 

να παράςχουν εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν 

ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

η) Υποψιφιοι που ζχουν διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν 

αμφιβόλω τθν ακεραιότθτα τουσ.  

Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ 

αποκλείουν ζναν οικονομικό φορζα, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται λόγω 

πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ 

περιπτϊςεισ των ανωτζρω παραγράφων. 

 

ΑΚΟ 8ο: Ρεριεχόμενο προςφορϊν 

 

Τα περιεχόμενα των  θλεκτρονικϊν  φακζλων  τθσ προςφοράσ ορίηονται ωσ εξισ:  

(α) ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι προςφορά» 

και  

(β) ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά». 

Α1. Ρεριεχόμενα (υπο)φακζλου «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά »  
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Στον (υπο)φάκελο µε τθν ζνδειξθ «∆ικαιολογθτικά Συµµετοχισ-Τεχνικι προςφορά» 

υποβάλλονται όλα τα απαιτοφμενα κατά το ςτάδιο υποβολισ τθσ προςφοράσ 

δικαιολογθτικά, ςφμφωνα µε τα άρκρα 92 και 93 του ν.4412/16.  

 

Λ. Δικαιολογθτικά  κατάςταςθσ υποψθφίου 

Α1.1 Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν 

βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 7  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , 

προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το 

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

Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα… 

(ΣΥΜΡΛΘΩΣΘ :ΜΕΟΥΣ ΛΛ (ΕΝΟΤΘΤΕΣ Α,Β,Γ και Δ14) ,ΜΕΟΥΣ ΛΛΛ(ΕΝΟΤΘΤΕΣ  Α,Β,Γ και   Δ15  

) , ΜΕΟΥΣ IV ( α. Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ) ϊςτε να δθλϊνονται από 

τουσ οικονομικοφσ φορείσ  οι ςχετικζσ  πλθροφορίεσ που απαιτοφνται από τθ διακιρυξθ και 

τα ςχετικά πεδία ΕΕΕΣ. 

Το ΕΕΕΣ  αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986, 

καταρτίηεται16  βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ 

(ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με 

τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 117 ,18 

Το ΕΕΕΣ υπογράφεται ψθφιακά 19 και  υποβάλλεται θλεκτρονικά από τουσ  υποψιφιουσ  

αφοφ ςυμπλθρωκεί : 

Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 

φορζων ( δάνεια ικανότθτα ) ,οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται 

                                                           
14

 Πλθροφορίεσ ςχετικζσ με υπεργολάβουσ  
15 Αλλοι λόγοι αποκλειςμοφ που ενδεχεται να προβλζπονται από τθν εκνικι νομοκεςία    
16Σο ΕΕΕ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό 
φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV Κριτιρια Επιλογισ, .., Μζροσ VI Σελικζσ δθλϊςεισ.  
17

τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf 

αναρτϊνται  οδθγίεσ για τθν θλεκτρονικι ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕ και ςυμβουλζσ ςχετικά με τθ χριςθ 
τθσ υπθρεςίασ    

18
 τισ περιπτϊςεισ όπου θ προσ ανάκεςθ ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςε τμιματα και τα κριτιρια 

επιλογισ ποικίλλουν από τμιμα ςε τμιμα, πρζπει να ςυμπλθρϊνεται ζνα ΕΕΕ για κάκε τμιμα (ι 

ομάδα τμθμάτων με τα ίδια κριτιρια επιλογισ). Η  Α.Α. επιςθμαίνει τθν ανωτζρω υποχρζωςθ+. 

19
Βλζπε άρκρο 8 παρ 3 τθσ ΤΑ 57654/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924Β) «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 

διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)».  

(Συχνζσ  Ερωτιςεισ – Απαντιςεισ  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ( αρικμ. 38 ) ε περίπτωςθ που περιςςότερα 
πρόςωπα, ζχουν υποχρζωςθ υπογραφισ του ΕΕΕ, υπογράφουν ςτο Μζροσ VI Σελικζσ δθλϊςεισ του 
ίδιου (και όχι διαφορετικοφ για κάκε υπογράφοντα) ΕΕΕ. 

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
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υποχρεοφνται ςτθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΕΕΕΣ με τισ πλθροφορίεσ που 

απαιτοφνται ςφμφωνα με το  ΜΕΟΣ ΛΛ (ΕΝΟΤΘΤΕΣ  Α,Β,Γ,Δ), ςφμφωνα με το ΜΕΟΣ ΛΛΛ  

(ΕΝΟΤΘΤΕΣ  Α,Β,Γ και   Δ )και ςφμφωνα με το ΜΕΟΣ IV (α. Γενικι ζνδειξθ για όλα τα 

κριτιρια επιλογισ ) προσ απόδειξθ ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και ότι δεν 

ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ τουσ όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτο άρκρο 7 τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ . 

Σε περίπτωςθ που περιςςότερα πρόςωπα, ςφμφωνα με τα παραπάνω ζχουν υποχρζωςθ 

υπογραφισ του ΕΕΕΣ υπογράφουν ςτο Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ του ίδιου (και όχι 

διαφορετικοφ για κάκε υπογράφοντα) ΕΕΕΣ ( Συχνζσ ερωτιςεισ – Απαντιςεισ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. - 

αρικ. 38). 

Ο οικονομικόσ φορζασ εφόςον αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι κα ανακζςει τμιμα τθσ 

ςφμβαςθσ υπό τθ μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ,κα πρζπει να το δθλϊνει ςτο Ε.Ε.Ε.Σ 

κακϊσ επίςθσ και τουσ υπεργολάβουσ που κα προτείνει . Σϋ αυτι τθ περίπτωςθ ο 

οικονομικόσ φορζασ που υποβάλλει προςφορά ,επιςυνάπτει χωριςτό-ά ζντυπο Ε.Ε.Ε.Σ , 

ΨΘΦΛΑΚΑ  ΥΡΟΓΕΓΑΜΜΕΝΟ-Α από τον-τουσ υπεργολάβουσ   

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά ,υποβάλλουν το 

Ε.Ε.Ε.Σ  για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ .     

 

Σθμείωςθ (1):Υποχρζωςθ υπογραφισ του ΕΕΕΣ  

Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ είναι δυνατι με μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 

εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ 

που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 για το ςφνολο των φυςικϊν 

προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν 

εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν και ότι ο οικονομικόσ 

φορζασ  δεν βρίςκεται ςτισ καταςτάςεισ του  άρκρου 7 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, νοείται ο 

νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό 

εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το 

αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για 

διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.20 

Α1.2 ) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο  20 τθσ διακιρυξθσ  

                                                           
20

 Άρκρο 79Α όπωσ προςτζκθκε ςτον Ν.4412/16 με τθν παρ 13 του άρκρου 107 Ν.4497/17    
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Α1.3) Υπεφκυνθ διλωςθ ότι θ προςφορά του ιςχφει για διάςτθμα 120 θμερϊν από τθν 

επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ τθσ 

καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν).  

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει 

ςτθν ζνωςθ. (άρκρο 93 Ν.4412/16). 

Α1.4) Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν.1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε 

ιςχφει, ςτθν οποία να: 

1.Δθλϊνεται ότι θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ τθσ οποίασ ζλαβαν γνϊςθ, και τθν αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα. 

2. Δθλϊνεται ότι ζλαβε γνϊςθ και ςυμμορφϊνεται – αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ των 

τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Σε περίπτωςθ που τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των 

προςφερόμενων ειδϊν υπερκαλφπτουν τισ ηθτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, αυτά 

γίνονται δεκτά ςυνοδευόμενα από τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά – αποδεικτικά που το 

επιδεικνφουν. 

3.Δθλϊνεται ότι τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι. 

Α1.5) Βεβαίωςθ μθ οφειλισ (δθμοτικι ενθμερότθτα) από το Διμο Λωαννιτϊν και από τον 

Διμο τθσ ζδρασ τθσ επιχείρθςθσ του ςυμμετζχοντοσ ςτο διαγωνιςμό.  

 

ΛΛ. Δικαιολογθτικά ςε περίπτωςθ επίκλθςθσ δάνειασ επαγγελματικισ ικανότθτασ –

οικονομικισ επάρκειασ21 

 

1. Επίκλθςθ δάνειασ επαγγελματικισ ικανότθτασ: Σφμφωνα µε το άρκρο 63 τθσ Οδθγίασ 

2014/24/ΕΕ (άρκρο 78 ν.4412/2016) οι υποψιφιοι για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ και 

επαγγελματικισ ικανότθτασ ,μπορεί να ςτθρίηονται ςτθν τεχνικι ικανότθτα τρίτων φορζων 

που δεν μετζχουν ςτθν προςφορά, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ µε αυτζσ. 

Στθν περίπτωςθ αυτι, πρζπει να αποδεικνφουν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ότι κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, µε τθν προςκόμιςθ 

τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων αυτϊν. Θ απόδειξθ τθσ δζςμευςθσ του τρίτου 

δανείηοντοσ φορζα κατά τα ανωτζρω γίνεται µε τθν προςκόμιςθ των κάτωκι :  

α. Υπεφκυνθ Διλωςθ Ν.1599/86  του οικονομικοφ φορζα  ςτισ ικανότθτεσ του οποίου 

ςτθρίηεται ο προςφζρων ,  περί  δζςμευςθσ του προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, µε τθν οποία 

κα αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να ςυνάψει ζγγραφθ ςυμφωνία ςυνεργαςίασ για τθν 

                                                           
21
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υλοποίθςθ του Ζργου µε τον διαγωνιηόμενο, πριν τθν τελικι κατακφρωςθ του παρόντοσ 

διαγωνιςμοφ, προκειμζνου να αναλάβει τθν προμικεια των αγακϊν.  

β. Υπεφκυνθ Διλωςθ Ν.1599/86  του οικονομικοφ φορζα  ςτισ ικανότθτεσ του οποίου 

ςτθρίηεται ο προςφζρων ,  περί  δζςμευςθσ του προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, περί 

ςυνεργαςίασ µε τον προςφζροντα  διάρκειασ τουλάχιςτον ίςθσ µε το προβλεπόμενο 

χρονικό διάςτθμα υλοποίθςθσ του Ζργου.  

2. Επίκλθςθ δάνειασ οικονομικισ επάρκειασ: Σφμφωνα με το άρκρο 63 τθσ Οδθγίασ 

2014/24/ΕΕ (άρκρο78 ν. 4412/2016) οι διαγωνιηόμενοι για τθν απόδειξθ τθσ ςυνδρομισ τθσ 

οικονομικισ επάρκειασ μπορεί να ςτθρίηονται ςτισ οικονομικζσ ικανότθτεσ τρίτων φορζων 

που δεν μετζχουν ςτθν προςφορά, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με 

αυτοφσ. 

 Στθν περίπτωςθ αυτι, πρζπει να  αποδεικνφουν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ότι ζχουν ςτθ 

διάκεςι τουσ, τουσ αναγκαίουσ οικονομικοφσ πόρουσ με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ 

δζςμευςθσ των φορζων αυτϊν. Θ απόδειξθ τθσ δζςμευςθσ του τρίτου δανείηοντοσ φορζα 

κατά τα ανωτζρω γίνεται με τθν προςκόμιςθ των κάτωκι:  

α. Υπεφκυνθ Διλωςθ Ν.1599/86  του οικονομικοφ φορζα  ςτισ ικανότθτεσ του οποίου 

ςτθρίηεται ο προςφζρων ,  περί  δζςμευςθσ του προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, με τθν οποία 

κα αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ παροχισ των απαραίτθτων οικονομικϊν πόρων ςτον 

υποψιφιο ςε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

β.  Υπεφκυνθ Διλωςθ Ν.1599/86  του οικονομικοφ φορζα  ςτισ ικανότθτεσ του οποίου 

ςτθρίηεται ο προςφζρων ,  περί  δζςμευςθσ του προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, με τθν οποία 

κα αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να κζςει ςτθ διάκεςθ του υποψθφίου τθν επικλθκείςα 

από αυτόν οικονομικι επάρκεια κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ  

Διευκρίνιςθ : Οι  ανωτζρω υπεφκυνεσ  δθλϊςεισ  μπορεί να φζρουν  θμερομθνία εντόσ του 

διαςτιματοσ από τθν δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ζωσ και τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ,υπογράφονται ψθφιακά ,   με μόνθ τθν υπογραφι 

του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα .Ωσ εκπρόςωποσ του 

οικονομικοφ φορζα, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον 

καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι 

αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον 

οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 

δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν 
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ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ 

θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι 

ςφμφωνα με τθ παρ 1  ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ 

εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από 

ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και  τα ζγγραφα που 

φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). 

Τα ιδιωτικά ζγγραφα γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 

ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ  διλωςθ ,ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβεια τουσ και θ 

οποία φζρει υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ22    

Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν 

ψθφιακι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 

4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. (Τα 

δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςτο Ρρωτόκολλο του Διμου, με διαβιβαςτικό όπου κα 

αναφζρονται αναλυτικά τα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά). 

Σε περίπτωςθ όπου τα ςτοιχεία αυτά δεν προςκομιςκοφν  εντόσ τθσ προαναφερόμενθσ 

προκεςμίασ των τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν, θ θλεκτρονικι προςφορά του υποψθφίου 

δεν αποςφραγίηεται και αποκλείεται από τθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ. Κατά τθν 

υποβολι τθσ προςφοράσ από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται από αυτόν με χριςθ του 

ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν 

εμπιςτευτικό χαρακτιρα. Τα ςτοιχεία αυτά αφοροφν, ιδίωσ, τα τεχνικά ι εμπορικά 

απόρρθτα και τισ εμπιςτευτικζσ πτυχζσ των προςφορϊν. 

Τυχόν θλεκτρονικά υποβαλλόμενα  τεχνικά φυλλάδια (prospectus), εκλαμβάνονται ωσ 

υποβλθκζντα απλά φωτοαντίγραφα .Κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ από τον 

Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται από αυτόν με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ 

τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα. Τα ςτοιχεία 

αυτά αφοροφν, ιδίωσ, τα τεχνικά ι εμπορικά απόρρθτα και τισ εμπιςτευτικζσ πτυχζσ των 

προςφορϊν. 

Α2. Τεχνικι Ρροςφορά.  

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά», υποβάλλονται 

θλεκτρονικά τα κάτωκι : Θ Τεχνικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν 

αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει 

ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και 

υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι 

                                                           
22

 Ραρ 4 άρκρου 56 Ν.4609-19 που τροποποίθςε τθν παρ.  8 άρκρου 92 Ν.4412/16 όπωσ 
προςτζκθκε με τθν παρ. 8β άρκρου 43 Ν.4605/19  
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θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου 

θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει 

ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόςον απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ για τθν τεχνικι προςφορά δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο 

ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει 

ςτθν τεχνικι του προςφορά ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία. 

 Οη δηαγσληδόκελνη επί πνηλή απνθιεηζκνύ  ζα πξνζθνκίζνπλ ειεθηξνληθά ηα 

πηζηνπνηεηηθά ησλ πιηθώλ από πηζηνπνηεκέλν θνξέα δνθηκώλ ρώξαο κέινπο ηεο 

Επξσπατθήο Έλσζεο, κεηαθξαζκέλα ζηελ Ειιεληθή γιώζζα από επίζεκνπο - 

αλαγλσξηζκέλνπο κεηαθξαζηέο όπσο νξίδεη ε κειέηε. 

 

Β. Οικονομικι Ρροςφορά  

Στον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιλαμβάνεται θ οικονομικι 

προςφορά του προςφζροντα. Θ Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι 

απορρίψεωσ ςτον (υπό) φάκελο «Οικονομικι Ρροςφορά». Θ οικονομικι προςφορά, 

ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. 

Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι .pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα.  Τα ςτοιχεία που 

περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 

ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ 

περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ 

νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόςον θ οικονομικι προςφορά δεν ζχει αποτυπωκεί ςτο 

ςφνολό τθσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει 

ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία. 

Διευκρίνιςθ:  Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν 

τισ προςφορζσ με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, αλλά μπορεί να τα 

αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλον πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα προζλευςισ 

τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ 

ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ προςφορά ςυνοδεφεται με 

υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, ςτθ χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ 

χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι, ςτθ χϊρα προζλευςθσ δεν είναι 

υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ 

ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων23.«Θ Υπεφκυνθ Διλωςθ του προθγουμζνου εδαφίου 
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φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 

των προςφορϊν »24 

 

ΑΚΟ 9ο: Κριτιρια επιλογισ  

 

9.1. Καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

Πςον αφορά τθν καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, 

απαιτείται  οι οικονομικοί φορείσ να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό 

μθτρϊο που τθρείται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ. Ειδικά οι προςφζροντεσ που είναι 

εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Βιοτεχνικό θ 

Εμπορικό Επιμελθτιριο με το οποίο να πιςτοποιείται θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό 

τουσ επάγγελμα. Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτα Μθτρϊα του παραρτιματοσ ΧΙ 

του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. 

 

9.2 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια   

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια του προςφζροντοσ , 
απαιτείται το φψοσ του (γενικοφ) ετιςιου κφκλου εργαςιϊν για τισ τρεισ τελευταίεσ 
οικονομικζσ χριςεισ τθσ επιχείρθςθσ να είναι ίςο ι μεγαλφτερο με το 1/4 τθσ 
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.) - (Άρκρο 75 παρ. 3 
ν4412/2016). 
 
 
Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα 
μικρότερο των (3) τριϊν διαχειριςτικϊν χριςεων , τότε ο μζςοσ  κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ 
διαχειριςτικζσ ςυνολικά χριςεισ δραςτθριοποιείται, κα πρζπει να είναι ίςοσ ι μεγαλφτεροσ 
με το 1/4 τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.).   
 

9.3 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα25 

Πςον αφορά τθν Τεχνικι και επαγγελματικι  επάρκεια του προςφζροντοσ , απαιτείται ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ  να ζχει ολοκλθρϊςει τθν υλοποίθςθ ομοειδϊν ειδϊν (Μζςων 

Ατομικισ Ρροςταςίασ), ςε δθμόςιο ι ιδιωτικό τομζα, που κα προκφπτουν από βεβαιϊςεισ 

καλισ εκτζλεςθσ,  ποςοφ ακροιςτικά ίςου ι μεγαλφτερου με το 1/4 τθσ προχπολογιςκείςασ 

                                                           
24

 Ρροςτζκθκε θ φράςθ μζςα ςε «» με τθν παρ. 3 του άρκρου 56 Ν.4609/19 
 
25

 Ενδεικτικά: ςτελζχωςθ, περιγραφι τεχνικοφ εξοπλιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ, κατάςταςθ προςωπικοφ 

κατά ειδικότθτα κλπ. 
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δαπάνθσ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.)  για τα ζτθ 2017,2018,2019 (Άρκρο 75 παρ. 4 

ν4412/2016).  

 
9.4 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ  
 

Ππωσ αυτά περιγράφονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των ειδϊν. 

 

Σε περίπτωςθ «δάνειασ ικανότθτασ » τα ανωτζρω κριτιρια επιλογισ  απαιτείται να 

πλθροφνται από τον οικονομικό φορζα που δανείηει τθν ικανότθτα   

 

ΑΚΟ 10ο: Ρροςφερόμενθ τιμι 

 

Θ προςφερόμενθ τιμι κα είναι ςε ευρϊ. Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατιςεισ και 

θ δαπάνθ για τισ ανακοινϊςεισ και δθμοςιεφςεισ τθσ περίλθψθσ τθσ προκιρυξθσ. Θ τιμι τθσ 

προςφοράσ είναι δεςμευτικι για τον διαγωνιηόμενο μζχρι και τθν οριςτικι παραλαβι τθσ 

προμικειασ. Αποκλείεται ανακεϊρθςθ τθσ τιμισ προςφοράσ και οποιαδιποτε αξίωςθ του 

αναδόχου πζραν τθσ τιμισ τθσ προςφοράσ του. Ο ΦΡΑ επί τοισ εκατό (%), ςτον οποίο 

υπάγεται θ προμικεια ςε οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι, βαρφνει το Διμο.  

Δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ εναλλακτικϊν προςφορϊν. Δεν επιτρζπονται 

προςφορζσ μεγαλφτερεσ από τον προχπολογιςμό τθσ υπθρεςίασ ι αρνθτικζσ εκπτϊςεισ.  

 

  ΑΚΟ 11ο: Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν 

 

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηομζνουσ εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ 

από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ 

μικρότερο από αυτόν που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ απορρίπτεται ωσ 

απαράδεκτθ (άρκρο 97 παρ.1 Ν.4412/16).  

Θ παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ μπορεί να λαμβάνει χϊρα κατ' ανϊτατο όριο για 

χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ αρχικι διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ (120 

θμζρεσ). 

Θ παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ μπορεί να λαμβάνει χϊρα κατ’ ανϊτατο όριο για 

χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ αρχικι 

διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ.  Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου 

παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ 

ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ 
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ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ 

που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 

προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου 

παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 

ςυνεχίηεται με όςουσ παρατείνουν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί 

οικονομικοί φορείσ «Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν 

ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ 

απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, να 

ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία 

είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι.»26  

 (άρκρο 97 παρ.4 Ν.4412/16).  

 

ΑΚΟ 12ο: Συμπλιρωςθ – αποςαφινιςθ δικαιολογθτικϊν 

 

Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, θ  επιτροπι  αξιολόγθςθσ μπορεί να 

καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ ι τουσ υποψθφίουσ να διευκρινίηουν ι να 

ςυμπλθρϊνουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλει, μζςα ςε εφλογθ 

προκεςμία, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από επτά (7) θμζρεσ από τθν  

θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι 

ςυμπλιρωςθ που υποβάλλεται από τουσ προςφζροντεσ ι υποψθφίουσ, χωρίσ να ζχει 

ηθτθκεί από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ , δεν λαμβάνεται υπόψθ (άρκρο 102, παρ.1, 

Ν.4412/16).  

Θ πιο πάνω διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ αφορά μόνο τισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ 

πλθμμζλειεσ ι πρόδθλα τυπικά ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ, 

ιδίωσ δε παράλειψθ μονογραφϊν, διακεκομμζνθ αρίκμθςθ, ελαττϊματα ςυςκευαςίασ και 

ςιμανςθσ του φακζλου και των υποφακζλων των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, 

λεκτικζσ και φραςτικζσ αποκλίςεισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τθν ορολογία των 

εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, που δεν επιφζρουν ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ το περιεχόμενό 

τουσ, ελλείψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία, πλθμμελισ ςιμανςθ αντιγράφων που 

εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), 

μεταφράςεων και λοιπϊν πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων, διαφοροποίθςθ τθσ δομισ των 

εγγράφων τθσ προςφοράσ από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ι μθ, που κεςπίηονται με 

νόμο, κανονιςτικζσ πράξεισ ι τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ διευκρίνιςθ, 

                                                           
26

 Ρροςκ. εδαφίου ςτο τζλοσ τθσ παρ. 4 του άρκρου 97 με τθν παρ. 3 του άρκρου 33 Ν.4608/19  
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κατά το πρϊτο εδάφιο, δεν επιτρζπεται να ζχει ωσ ςυνζπεια μεταγενζςτερθ αντικατάςταςθ 

ι υποβολι εγγράφων ςε ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, αλλά μόνο τθ 

διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ, ακόμθ και με νζα ζγγραφα, εγγράφων ι δικαιολογθτικϊν που 

ζχουν ιδθ υποβλθκεί (άρκρο 102, παρ.2, Ν.4412/16).  

Θ διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ δεν πρζπει να ειςάγει διακρίςεισ, άνιςθ μεταχείριςθ των 

οικονομικϊν φορζων ι να ζχει ωσ ςυνζπεια ευνοϊκι μεταχείριςθ ςυγκεκριμζνου 

οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. (άρκρο 102, παρ.3, 

Ν.4412/16) 

Θ επιτροπι διαγωνιςμοφ  μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίςουν, 

μζςα ςε εφλογθ προκεςμία θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από επτά (7) θμζρεσ 

από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 

οικονομικισ προςφοράσ που ζχουν υποβάλει, αν περιζχει αςάφειεσ ιςςονοσ ςθμαςίασ 

ατζλειεσ, επουςιϊδεισ παραλείψεισ ι πρόδθλα τυπικά ι υπολογιςτικά ςφάλματα που θ 

ανακζτουςα αρχι κρίνει ότι μπορεί να κεραπευκοφν. Θ διευκρίνιςθ αυτι δεν πρζπει να 

ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ουςιϊδθ αλλοίωςθ τθσ προςφοράσ και δεν πρζπει να προςδίδει 

ακζμιτο ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτθ ςυγκεκριμζνθ προςφορά ςε ςχζςθ με τισ λοιπζσ. 

(άρκρο 102, παρ.4, Ν.4412/16)  

Θ παροχι τθσ δυνατότθτασ διευκρινίςεων ςτον προςφζροντα ι υποψιφιο, ςφμφωνα με τισ 

παραγράφουσ 1 ζωσ 4, είναι υποχρεωτικι για τθν ανακζτουςα αρχι, αν επίκειται 

αποκλειςμόσ του από τθ διαδικαςία, λόγω αςαφειϊν των δικαιολογθτικϊν και εγγράφων 

τθσ προςφοράσ (άρκρο 102, παρ.5, Ν.4412/16). 

 

ΑΚΟ 13ο: Απόρριψθ προςφορϊν 

 

1. Κάκε ζλλειψθ δικαιολογθτικοφ του άρκρου 8 «Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν» που κα 

διαπιςτωκεί μετά από ζλεγχο, κα ςυνεπάγεται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ.  

2. Ρροςφορά που ορίηει μικρότερο από το ηθτοφμενο χρόνο ιςχφοσ απορρίπτεται ωσ 

απαράδεκτθ.  

  

  ΑΚΟ 14ο: Δθμοςίευςθ 

 

 
Θ παροφςα Διακιρυξθ 

Κα αναρτθκεί:  
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 ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Εμπορίου και Ρροςταςίασ Καταναλωτι (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.) 

 ςτθν Διαδικτυακι Ρφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr 

 ςτθν Λςτοςελίδα του Διμου Λωαννιτϊν (www.ioannina.gr) 

 

και ωσ προσ τθν ΔΘΜΟΣΛΟΤΘΤΑ: 

 Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) κα αναρτθκεί ςτον Λςτότοπο 
του προγράμματοσ ΔΛΑΥΓΕΛΑ: www.diavgeia.gov.gr. , κα δθμοςιευτεί ςτον 
Ελλθνικό Τφπο, ςτθν Λςτοςελίδα του Διμου Λωαννιτϊν (www.ioannina.gr) 
κακϊσ και ςτο Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Λωαννίνων. 

 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ κα δθμοςιευτεί ςτθν επίςθμθ εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. και 
κα αναρτθκεί ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ 
Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και Ρροςταςίασ Καταναλωτι (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.) 

 
Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ βαρφνουν τον ανάδοχο (παρ. 3, άρκρο 4 του ν. 3548/2007 όπωσ 

προςτζκθκε με το άρκρο 46 του Ν.3801/09). 

 

ΑΚΟ 15ο : Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν -Ανακιρυξθ προςωρινοφ αναδόχου 

 

Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται τζςςερεισ (4) εργάςιμεσ 

θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν και ϊρα 

10:00 πμ μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για 

τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν. Κατά τθν προαναφερόμενθ 

θμερομθνία και ϊρα γίνεται αποςφράγιςθ των θλεκτρονικϊν (υπό)φακζλων 

ςφμφωνα με το άρκρο 100 παρ 4 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει. 

Αμζςωσ μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ όλων των (υπο ) φακζλων, οι 

ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα ζχουν  θλεκτρονικι  πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο 

των προςφορϊν που αποςφραγίςτθκαν . 

Θ κατακφρωςθ γίνεται τελικά ςτον προμθκευτι (ι ςτον πάροχο ςε περίπτωςθ 

ανάκεςθσ υπθρεςιϊν) με τθ χαμθλότερθ τιμι εκ των προμθκευτϊν (ι των παρόχων) 

των οποίων οι προςφορζσ ζχουν κρικεί ωσ αποδεκτζσ με βάςθ τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. Ιςότιμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ 

με τθν ίδια ακριβϊσ τιμι. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον 

ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον του αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου και 

παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων (άρκρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/16). 

Τα αποτελζςματα επικυρϊνονται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ θ 

οποία κοινοποιείται μζςω του ςυςτιματοσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ μαηί με 

αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των 

προςφορϊν27και ανακθρφςςεται  ο προςωρινόσ ανάδοχοσ. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί  προδικαςτικι προςφυγι ςφμφωνα με  τισ 

διατάξεισ του Βιβλίου ΙV (άρκρα 345 ζωσ 374) του ν. 4412/2016 και του Ρ.Δ 39/17 

«Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 

Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ)». 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ 

ανακζτουςα αρχι δεν τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ. 

 

ΑΚΟ 16ο: Ρρόςκλθςθ για υποβολι δικαιολογθτικϊν 

 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ επιτροπι διαγωνιςμοφ ειδοποιεί 

θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ τον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει 

θ κατακφρωςθ («υποψιφιο ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) 

θμερϊν28 από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα 

πρωτότυπα ι αντίγραφα, που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 

του ν. 4250/2014 (A' 74) των δικαιολογθτικϊν, όπωσ κακορίηονται ςτο παρόν άρκρο, 

ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων 

αποκλειςμοφ και τθσ πλιρωςθσ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ,.  

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ υποβάλλει 

μζςω του Συςτιματοσ τα δικαιολογθτικά που περιγράφονται ωσ κατωτζρω ςτο 

παρόν άρκρο. Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το Σφςτθμα εκδίδει 

επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα 

ςε αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ.  

Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται από τον προςφζροντα  εντόσ (3) εργαςίμων     θμερϊν 

από τθν θλεκτρονικι υποβολι και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο ι  ακριβζσ αντίγραφο  

                                                           
27

 Ραρ 4α άρκρου 100 Ν.4412/16 όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ 4α του άρκρου 33 Ν.4608/19    
28

 Η προκεςμία που κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δζκα 
(10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο 
(άρκρο 103 § 1όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ 12α του άρκρου 43 Ν.4605/19  ). 

ΑΔΑ: Ψ7ΜΘΩΕΩ-ΤΥΦ



- 39 -  

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 Ν.4250/14) ςτθν αρμόδια υπθρεςία29,ςε 

ςφραγιςμζνο φάκελο ο οποίοσ παραδίδεται ςτο αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ. Τα 

αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα μπορεί να γίνονται αποδεκτά και  με 

απλι φωτοτυπία εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ 

ακρίβεια τουσ 30 .Τα δικαιολογθτικά αποςφραγίηονται και ελζγχονται κατά τθ διαδικαςία 

που προβλζπεται ςτο άρκρο 103 Ν.4412/16  

H ανακζτουςα αρχι δζχεται ωσ επαρκι απόδειξθ του ότι ο οικονομικόσ φορζασ δεν 

εμπίπτει ςε καμία από τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 73 του Ν. 4412/16 

(Αϋ147), όπωσ περιγράφονται ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςασ:  

α. ΓΛΑ ΤΟΥΣ  ΕΛΛΘΝΕΣ ΡΟΛΛΤΕΣ: 

(1) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου που ζχει εκδοκεί ζωσ τρείσ μινεσ πριν τθν υποβολι 

του31 πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ςχετικισ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να 

προκφπτει, ότι δεν ζχουν εισ βάροσ τουσ αμετάκλθτθ  καταδικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο 

αδίκθμα από τα αναφερόμενα τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 ιτοι :  

Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, δωροδοκία, απάτθ, νομιμοποίθςθ εςόδων από 

παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, για 

κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, 

τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ. 

Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ που το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου φζρει καταδικαςτικζσ 

αποφάςεισ, οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να προςκομίςουν τισ αναφερόμενεσ ςε αυτό 

καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 

Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ:  

αα)Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) , προςωπικϊν εταιρειϊν 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, ςτουσ διαχειριςτζσ. 

ββ)Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), αφορά  τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, 

κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου  

δδ)ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των 

προθγοφμενων εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

                                                           
29 Π.χ ςτο γραφείο προμθκειϊν  
30 Με τθν παρ.7αε του άρκρου 43 Ν.4605/19 προςτίκεται παρ 13 ςτο άρκρο 80 Ν.4412/16   
31

 Παρ  7αδ  άρκρου 43 Ν.4605/19 με τθν οποία προςτζκθκε νζα παράγραφοσ ςτο άρκρο 80 
Ν.4412/16   
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 (2) Ριςτοποιθτικό  που ζχει εκδοκεί ζωσ τρείσ μινεσ πριν τθν υποβολι του32 πριν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι 

δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, ειδικισ 

εκκακάριςθσ θ δεν τελοφν υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι θ από δικαςτιριο 

θ δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ θ δεν ζχουν αναςτείλει τισ 

επιχειρθματικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ θ δεν βρίςκονται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ 

κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ 

νόμου  

 (3) Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να 

προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ςχετικισ ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ 

προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 

επικουρικισ) κακϊσ και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ. 

Τα ανωτζρω πιςτοποιθτικά αυτά πρζπει να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τουσ 

,άλλωσ ,ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ ,να ζχουν εκδοκεί ζωσ τρείσ (3) 

μινεσ  πριν από τθν υποβολι τουσ33 

(4) Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, που ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ  

μζρεσ από τθν υποβολι του34, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε 

αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 

προςφορϊν, και αφετζρου ότι εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ 

επίδοςθσ τθσ ωσ άνω ςχετικισ ειδοποίθςθσ. 

(5)  Τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα που ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ  θμζρεσ 

πριν  από τθν υποβολι τουσ35  ωσ ακολοφκωσ : 

α. ΓΛΑ ΦΥΣΛΚΑ ΡΟΣΩΡΑ: 

 Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία  ϋκακϊσ   

και τισ μεταβολζσ του. 

(6) Τα παραςτατικά εκπροςϊπθςθσ  

      α. Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ φυςικϊν προςϊπων : 

                                                           
32

 Παρ  7αδ  άρκρου 43 Ν.4605/19 με τθν οποία προςτζκθκε νζα παράγραφοσ 12  ςτο άρκρο 80 
Ν.4412/16   
33

 Παρ 7αδ  άρκρου 43 Ν.4605/19 με τθν οποία προςτζκθκε νζα παράγραφοσ 12   ςτο άρκρο 80 
Ν.4412/16  
34

 Παρ 7αδ  άρκρου 43 Ν.4605/19 με τθν οποία προςτζκθκε νζα παράγραφοσ 12   ςτο άρκρο 80 
Ν.4412/16  
35

 Παρ 7αδ  άρκρου 43 Ν.4605/19 με τθν οποία προςτζκθκε νζα παράγραφοσ 12   ςτο άρκρο 80 
Ν.4412/16  
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 Εφόςον ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό/ εκπρόςωπό τουσ, 

απαιτείται ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο ι ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ κεωρθμζνθ 

για το γνιςιο τθσ υπογραφισ από οποιαδιποτε δθμόςια αρχι  

β. ΓΛΑ  ΘΜΕΔΑΡΑ ΝΟΜΛΚΑ ΡΟΣΩΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ 

Νομιμοποιθτικά ζγγραφα  νομικϊν προςϊπων ωσ ακολοφκωσ : 

β.1)Για Θμεδαπά νομικά πρόςωπα με τθ μορφι Ανωνφμου Εταιρείασ (ΑΕ) ι Εταιρείασ 

Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (ΕΡΕ) : 

α) Το τθροφμενο ςτθν αρμόδια κατά περίπτωςθ διοικθτικι ι δικαςτικι αρχι τελευταίο 

ιςχφον καταςτατικό τθσ ςυμμετζχουςασ ςτο διαγωνιςμό εταιρείασ,  

β) Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ, από τθν οποία 

να προκφπτει θ αρχικι καταχϊρθςθ τθσ εταιρείασ, κακϊσ και οι τυχόν μεταβολζσ που ζχουν 

επζλκει ςτο νομικό πρόςωπο και τα όργανα διοίκθςθσ αυτισ, με ανάλογθ μνεία ςτα 

αντίςτοιχα ΦΕΚ. 

Β.2) Για Θμεδαπά νομικά πρόςωπα με τθ μορφι προςωπικισ εταιρείασ (ΟΕ ι ΕΕ  θ Λ.Κ.Ε)       

α) Το ςυμφωνθτικό ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ και όλων των τροποποιιςεων αυτοφ, κακϊσ 

και το τελευταίο ςε ιςχφ καταςτατικό τθσ εταιρείασ. 

β) Ριςτοποιθτικό περί μεταβολϊν τθσ εταιρείασ από τθν αρμόδια αρχι. 

Ραραςτατικά  εκπροςϊπθςθσ νομικϊν  προςϊπων  ωσ ακολοφκωσ : 

 Ρρακτικά αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (ςε περίπτωςθ Α.Ε.), απόφαςθ 

των διαχειριςτϊν (ςε περίπτωςθ Ε.Ρ.Ε. ι Ο.Ε. ι Ε.Ε.) ι απόφαςθ του δεςμεφοντοσ 

φυςικοφ προςϊπου ι οργάνου, κάκε προςφζροντοσ για τθν ζγκριςθ ςυμμετοχισ 

του ςτο διαγωνιςμό, για τον οριςμό του νομίμου εκπροςϊπου κακϊσ και του τυχόν 

αντικλιτου του ςτο διαγωνιςμό (εκτόσ εάν θ εξουςία προσ εκπροςϊπθςθ του 

υπογράφοντοσ απορρζει από το καταςτατικό ι άλλθ πράξθ που ζχει δθμοςιευκεί 

κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ).  

 Στθν περίπτωςθ κοινοπραξίασ προςκομίηεται το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ςφςταςθσ 

τθσ κοινοπραξίασ.  

 Σε  περίπτωςθ ζνωςθσ, πρακτικά αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (ςε 

περίπτωςθ Α.Ε.) ι απόφαςθ των διαχειριςτϊν (ςε περίπτωςθ Ε.Ρ.Ε. ι Ο.Ε. ι Ε.Ε. θ 

Ι.Κ.Ε)  

γ. ΓΛΑ ΦΥΣΛΚΑ ΚΑΛ ΝΟΜΛΚΑ ΑΛΛΟΔΑΡΑ ΡΟΣΩΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά . 

Σθμειϊνεται ειδικά ότι: 
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Εάν ςε κάποια Χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ, ότι δεν εκδίδονται τα 

παραπάνω ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά, ι αν αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω 

αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ, δφναται να αντικαταςτακοφν από ζνορκθ βεβαίωςθ του 

ενδιαφερόμενου, ι όπου δεν προβλζπεται θ ζνορκθ βεβαίωςθ από υπεφκυνθ διλωςθ 

ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 

επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ- μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι 

τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Στθν κατά τα άνω υπεφκυνθ 

διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθν ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα 

ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ 

καταςτάςεισ. 

Τα αλλοδαπά ζγγραφα που κα υποβλθκοφν πρζπει υποχρεωτικά να ςυνοδεφονται με 

επικυρωμζνθ μετάφραςθ36   

δ. ΓΛΑ ΣΥΝΕΤΑΛΛΣΜΟΥΣ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ,  

(2) Βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ ότι ο Συνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα. 

ε. ΓΛΑ ΕΝΩΣΕΛΣ ΡΟΣΦΕΟΝΤΩΝ ΡΟΥ ΥΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΛΝΘ ΡΟΣΦΟΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε προςφζροντα που ςυμμετζχει 

ςτθν Ζνωςθ. 

(7) Δικαιολογθτικά απόδειξθσ επαγγελματικισ ικανότθτασ και οικονομικισ επάρκειασ37  

Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ οι οικονομικοί φορείσ 

προςκομίηουν τουσ ιςολογιςμοφσ τθσ τελευταίασ τριετίασ. Σε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ 

ιςολογιςμϊν, επικυρωμζνα φωτοαντίγραφα των αντίςτοιχων Φορολογικϊν Δθλϊςεων ι άλλο 

δικαιολογθτικό, από τα οποία να προκφπτει ότι το φψοσ του ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν τθσ 

τελευταίασ τριετίασ είναι ίςο ι μεγαλφτερο από το 1/4 του προχπολογιςμοφ (μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.), τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ. 

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο 

των τριϊν διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ 

χριςεισ δραςτθριοποιείται, κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από το  ¼  του προχπολογιςμοφ μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.), τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ. 
 

Στθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ δεν υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ ιςολογιςμϊν, υπεφκυνθ 

διλωςθ περί του φψουσ του ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν κατά τθ διάρκεια των τριϊν (3) 

τελευταίων χριςεων με αιτιολόγθςθ τθσ απαλλαγισ του από τθν υποχρζωςθ ζκδοςθσ 

ιςολογιςμϊν (π.χ. μνεία νομικισ διάταξθσ κλπ). 

Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω 

δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια 

                                                           
36

 Παρ 7αβ άρκρου 43 Ν.4605/19 
37Σα Δικαιολογθτικά απόδειξθσ επαγγελματικισ ικανότθτασ και οικονομικισ επάρκειασ του 
υποψθφίου ηθτοφνται από τθν Ανακζτουςα Αρχι εφόςον δικαιολογείται θ απαίτθςθ τουσ από τθ 
φφςθ τθσ δθμοπρατοφμενθσ  προμικειασ θ υπθρεςίασ 
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με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. Θ καταλλθλότθτα του προςκομιηόμενου από τον 

οικονομικό φορζα εγγράφου για τθν απόδειξθ τθσ χρθματοοικονομικισ του επάρκειασ 

εναπόκειται ςτθν κρίςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (άρκρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 

 

 Αποδεικτικά ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ τεχνικισ εμπειρίασ.  

Ελάχιςτθ προχπόκεςθ  τεκμθρίωςθσ  τεχνικισ εμπειρίασ , αποτελεί το γεγονόσ, ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ να ζχει ολοκλθρϊςει τθν υλοποίθςθ ομοειδϊν ειδϊν (Μζςων 

Ατομικισ Ρροςταςίασ), που κα προκφπτουν από βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ, ςε 

δθμόςιο ι ιδιωτικό τομζα, ποςοφ ακροιςτικά ίςου ι μεγαλφτερου με το 1/4 τθσ 

προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.)  για τα ζτθ 

2017,2018,2019 (Άρκρο 75 παρ. 4 ν4412/2016).  

 

  (8) Ζνορκθ διλωςθ που ζχει εκδοκεί ζωσ τρείσ μινεσ πριν τθν υποβολι τθσ 

ενϊπιον ςυμβολαιογράφου του Νόμιμου εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ςτισ 

ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται ο προςφζρων, ότι κα παρζχει  τθν δάνεια 

ικανότθτα του ( τεχνικι /οικονομικι ) ςτον προςφζροντα για χρονικό διάςτθμα ίςο 

τουλάχιςτον με το προβλεπόμενο χρόνο υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ ( θ τθσ 

υπθρεςίασ )  

(9)Ριςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ 

Εργαςιακϊν Σχζςεων ,που ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του38   

από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ 

του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 

τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ.»  

Μζχρι τθ πλιρθ λειτουργία του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, το πιςτοποιθτικό ΣΕΡΕ  

μπορεί να αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα39, θ οποία ζχει 

ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του 

ΣΕΡΕ ςχετικά  τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. 

Θ ανωτζρω ρφκμιςθ  καταλαμβάνει και τισ εκκρεμείσ διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ για τισ 

οποίεσ, κατά το χρόνο ζναρξθσ ιςχφοσ του Ν.4605/19 ( ιτοι 1-4-2019 )40δεν ζχει εκδοκεί 

πράξθ κατακφρωςθσ. 

                                                           
38

 Παρ 7αδ  άρκρου 43 Ν.4605/19 με τθν οποία προςτζκθκε νζα παράγραφοσ 12   ςτο άρκρο 80 
Ν.4412/16  
39

 Με τθν παρ. 46α του άρκρου 43 Ν.4605/19 ,ςτο άρκρο 376 Ν.4412/16 προςτίκεται παρ. 17 ωσ 
εξισ : « Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ που προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ γ τθσ 
παρ. 2 του άρκρου 80 ,αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ,χωρίσ 
να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ »  
40

 Ραρ 46 άρκρου 43 Ν.4605/19  
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Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 

φορζων ( δάνεια ικανότθτα ) ,οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται 

υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν του παρόντοσ άρκρου προσ απόδειξθ 

ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και ότι δεν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ 

τουσ όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ  

Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ, οφείλει να 

δθλϊςει τα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει ςτον υπεργολάβο  και  θ 

ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ 

υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςασ  διακιρυξθσ  και 

με τθ προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν του παρόντοσ άρκρου  , εφόςον το(α) τμιμα(τα) 

τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι 

υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό 

(30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 

(10)Δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν41, εφόςον ο προςωρινόσ ανάδοχοσ 

είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι 

ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου 

υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+: 

Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του 

κράτουσ τθσ ζδρασ, που ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα θμζρεσ  πριν τθν υποβολι του42 από το 

οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ  είναι ονομαςτικζσ, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με 

τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου 

(μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ 

εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ 

προςφοράσ. 

Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το 

δίκαιο τθσ ζδρασ τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ 

του κράτουσ τθσ ζδρασ, που ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα θμζρεσ  πριν τθν υποβολι του43 από 

το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με 

                                                           
41
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αρικμό των μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο 

βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν 

υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ 

ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ 

τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν 

ζδρα τθσ δεν ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ 

ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, 

διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου που  πρζπει να ζχει 

ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν 

κατακφρωςθσ44 ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 

1% των μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 

1%), ςφμφωνα με τθν τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν 

εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ 

λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι γνωςτοί. 

Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, 

να  αποδείξει τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ 

αυτι θ εταιρεία αποκλείεται από τθν παροφςα διαδικαςία. 

Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ 

απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) 

«Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το 

ν. 3414/2005» 45. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 

υπoβλικθκαν και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει εντόσ τθσ προκεςμίασ δζκα(10) 

θμερϊν46, αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται 

ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν 

προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των 

δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. .(παρ 2 άρκρου  103 Ν.4412/16 )47 
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 Η προκεςμία που κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δζκα 
(10)  από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο (άρκρο 103 
§ 1 όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ 12α του άρκρου 43 Ν.4605/19) . 
47

 παρ 2 άρκρου  103 Ν.4412/16 όπωσ τροποπ.. με τθν παρ 12β του άρκρου 43 Ν.4605/19 

ΑΔΑ: Ψ7ΜΘΩΕΩ-ΤΥΦ



- 46 -  

Αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που 

δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 είναι ψευδι ι ανακριβι, απορρίπτεται θ προςφορά 

του προςωρινοφ αναδόχου και, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 104, καταπίπτει υπζρ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, που είχε προςκομιςκεί, ςφμφωνα με το 

άρκρο 72, εφόςον είχε προςκομιςκεί και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που 

υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 

των ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ όπωσ είχαν οριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ 

να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από 

τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ θ διαδικαςία ανάκεςθσ 

ματαιϊνεται.(παρ 3 άρκρου  103 Ν.4412/16 ) 

Αν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν υποβάλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα 

απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, «απορρίπτεται θ 

προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου» –  και καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 

εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, που είχε προςκομιςκεί, ςφμφωνα με το άρκρο 72, εφόςον είχε 

προςκομιςκεί, και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 

επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει των ειδικότερων 

κριτθρίων ανάκεςθσ όπωσ είχαν οριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται 

υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ 

προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και 

δικαιολογθτικά, θ διαδικαςία ματαιϊνεται. .(παρ 4 άρκρου  103 Ν.4412/16 ) 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν 

αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74  θ 

κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει των ειδικότερων κριτθρίων 

ανάκεςθσ όπωσ είχαν οριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ 

προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν 

αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια θ διαδικαςία ματαιϊνεται. .(παρ 5 άρκρου  103 

Ν.4412/16) 

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ 

πρακτικοφ από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (επιτροπι αξιολόγθςθσ) ςτο οποίο 

αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ 2 του 

άρκρου 103 Ν.4412/16  και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ48 για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ κατά τισ 
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παραγράφουσ 3, 4 ι 5 του άρκρου 103 Ν.4412/16  είτε κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Τα 

αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, επικυρϊνονται με τθν 

απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 .(παρ 6 άρκρου  103 Ν.4412/16) 

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςκεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν 

που κατατζκθκαν, κατά τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ςτισ διατάξεισ Ν. 

4412/16 . (παρ 7 άρκρου  103 Ν.4412/16)49  

 

ΑΚΟ 17ο: Κρίςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ 

 

1. Θ Επιτροπι του διαγωνιςμοφ με ειςιγθςι τθσ μπορεί να προτείνει : 

α. Κατακφρωςθ τθσ προμικειασ για ολόκλθρεσ τισ ποςότθτεσ ι για μεγαλφτερεσ ι 

μικρότερεσ ποςότθτεσ από τισ αναγραφόμενεσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο αρ.105 του 

Ν.4412/16. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου από τα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προμθκευτι. 

β. Ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτα άρκρα 

103 και 106 του Ν.4412/16. 

 

ΑΚΟ 18ο:Κατακφρωςθ-  Σφναψθ ςυμφωνθτικοφ50 

 

Στθν απόφαςθ κατακφρωςθσ αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι 

τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 360 και επόμενα. 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο 

όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε 

προςφζροντα που δεν ζχει αποκλειςκεί οριςτικά εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο μζςω 

ΕΣΘΔΘΣ. 

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ 

ανακζτουςα αρχι δεν τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν 

αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ, θ 

ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον και όταν ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ: 

α) Πταν παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε 

περίπτωςθ άςκθςθσ, παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ 

απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ 
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τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ 

προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 4 

του άρκρου 372 και 

β) Πταν ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, 

ςφμφωνα με τα άρκρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται και 

γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ 

υποβάλλει, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό 

του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του 

προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ 

κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το 

οποίο ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ. 

Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ 

ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του 

ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) 

θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ. 

Θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν 

προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι 

πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 

ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ διαδικαςία του άρκρου 103 για τον προςφζροντα που 

υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν 

κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ β’ τθσ παραγράφου 1 του 

άρκρου 106. 

 
 
 

                    ΑΚΟ 19ο: Διάρκεια  ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ – Δικαίωμα Ρροαίρεςθσ – Δικαίωμα Ραράταςθσ 

 
Θ ςφμβαςθ κα ζχει ιςχφ 24 ΜΘΝΪΝ, από τθν υπογραφι τθσ ι μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

απορρόφθςθσ των  ςυμβατικϊν ποςοτιτων, εφόςον τοφτο επζλκει νωρίτερα. 

 

Θ Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να παρατείνει τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, με 

μονομερι τθσ διλωςθ (απόφαςθ) που αςκείται πριν από τθ λιξθ αυτισ, 

για ζνα επιπλζον ζτοσ, με ζναρξθ τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ λιξθσ, 

(παράταςθ), με τουσ ίδιουσ όρουσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ.  
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ΑΚΟ 20 ο: Εγγυιςεισ 

 

α) Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό51  

Το φψοσ τθσ εγγφθςθ ςυμμετοχισ κακορίηεται ςε χρθματικό ποςό, που αντιςτοιχεί ςτο 1% 

επί του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.). εκτιμϊμενθσ 

αξίασ τθσ ςφμβαςθσ προ ΦΡΑ, με ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ. (άρκρο 72 παρ.1α του 

Ν.4412/16).  

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον 

όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που 

ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ 

του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, ιτοι εκατόν πενιντα (150) θμζρεσ από τθν επόμενθ 

τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ τθσ καταλθκτικισ 

θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν). Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ 

προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια 

ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 

διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα 

άρκρα 73 ζωσ 78, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Θ εγγφθςθ 

ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:  

αα) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ  ι τθν ζκδοςθ 

απόφαςθσ επί αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και 

ββ) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ  ζνδικων βοθκθμάτων προςωρινισ 

δικαςτικισ Ρροςταςίασ  ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν, και 

γγ) τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με 

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

Για τα προθγοφμενα ςτάδια τθσ κατακφρωςθσ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ “ςτισ κάτωκι περιπτϊςεισ : α) λιξθσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και 
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μθ ανανζωςθσ αυτισ και β) απόρριψθσ τθσ προςφοράσ τουσ και εφόςον δεν ζχει αςκθκεί 

ενδικοφανισ προςφυγι ι ζνδικο βοικθμα ι ζχει εκπνεφςει άπρακτθ θ προκεςμία 

άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι ζνδικων βοθκθμάτων ι ζχει λάβει χϊρα 

παραίτθςθσ από το δικαίωμα άςκθςθσ αυτϊν ι αυτά ζχουν απορριφκεί αμετακλιτωσ. 

 

β) Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

 

Τα φψοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ προ ΦΡΑ και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Θ εγγφθςθ 

καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ 

αυτι ειδικότερα ορίηει. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και 

χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ ι του κυρίου του ζργου ζναντι του αναδόχου. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ 

εγγυθτικισ επιςτολισ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ 

των ειδϊν πλζον 2 μινεσ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ επιςτρζφεται ςτον 

ανάδοχο τθσ προμικειασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των προσ προμικεια ειδϊν από τθν 

αρμόδια επιτροπι και τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων μεταξφ των δφο 

ςυμβαλλόμενων. 

Οι προαναφερόμενεσ εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν 

νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-

μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, 

επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 

χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ 

χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που 

λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ 

εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυιςεισ του παρόντοσ άρκρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία:  

o τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,  

o τον εκδότθ 

o τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται,  

o τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,  

o το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,  
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o τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα 

υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ,  

o τουσ όρουσ ότι:  

- θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται 

του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και  

- ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο 

εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου,  

o τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ ι πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ 

και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ,  

o τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ ,  

o τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό 

τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ 

ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και  

o ςτθν περίπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 

ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ 

εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.  

Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται 

παρατθριςεισ, θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ, 

κατά τα προβλεπόμενα, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.  

Οι ανωτζρω εγγυιςεισ εκδίδονται και κα πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνεσ ςφμφωνα με τα 

υποδείγματα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

 

ΑΚΟ 21ο: Εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ  -Τροποποίθςθ  

 

21.1 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται: α) οι διατάξεισ του Ν.4412/16, β) οι όροι 

τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και γ) ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ. 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ επιβάλλεται να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ 

τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν 

κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ 

διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 

απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν.4412/16 
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Τροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ πραγματοποιείται ςφμφωνα με 

όςα προβλζπονται ςτα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του 

ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 

και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ 

ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

 

21.2 Υπεργολαβία 

21.2.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ 

λόγω ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ 

τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ 

δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

Δεν επιτρζπεται θ ανάκεςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ των πιο κάτω τμθμάτων τθσ 

ςφμβαςθσ/των πιο κάτω υπθρεςιϊν-κακθκόντων ......[ ςυμπλθρϊνεται μόνον ςτθ 

περίπτωςθ ςυμβάςεων προμθκειϊν, για τισ οποίεσ απαιτοφνται εργαςίεσ τοποκζτθςθσ ι 

εγκατάςταςθσ, παροχι υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων και για τισ οποίεσ υπάρχει  επιφφλαξθ, 

ςφμφωνα με τισ τυχόν απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ για τθν εκτζλεςθ οριςμζνων κρίςιμων 

κακθκόντων απευκείασ από τον ίδιο τον προςφζροντα ι, αν θ προςφορά υποβάλλεται από 

ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όπωσ αναφζρεται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 19 του ν. 

4412/2016, από ζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ αυτι, κατά το άρκρο 78 παρ. 2 

του ν. 4412/2016+ 

21.2.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει 

ςτθν ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ 

εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον 

είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν 

ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, 

κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο 

κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα 

ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.52. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ 

του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 

γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν 

ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο 

υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω 
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διαδικαςία. *ςε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ ζχει ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ του 

υπεργολάβου όςον αφορά τθ χρθματοοικονομικι επάρκεια-τεχνικι και επαγγελματικι 

ικανότθτα, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, προβλζπονται ςτο ςθμείο αυτό όροι 

ςχετικά με τθ διαδικαςία και τισ προχποκζςεισ αντικατάςταςισ του+ 

21.2.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ 

υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςασ  διακιρυξθσ  και με 

τθ προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν του άρκρου 16 τθσ παροφςασ  διακιρυξθσ , εφόςον 

το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό 

μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ 

εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται 

οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ 

ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω 

ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι 

δφναται να απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 

και 6 του άρκρου 131 του ν. 4412/2016.  

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ, ςφμφωνα με 

το άρκρο 202 του Ν.4412/16: 

α. Ραραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα ι, ςε περίπτωςθ διαιρετοφ υλικοφ, θ ποςότθτα που 

παραδόκθκε υπολείπεται τθσ ςυμβατικισ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο από το 

αρμόδιο όργανο, 

β. παραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα υπό προμικεια είδθ, 

γ. ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν 

κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ, 

δ. εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα 

μζρθ και αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ.  

 

ΑΚΟ 22ο: Διοικθτικζσ προςφυγζσ ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ  

 

Διαφορζσ που αναφφονται από πράξεισ ι παραλείψεισ, οι οποίεσ εκδίδονται ι 

ςυντελοφνται μετά τθν 26θ Ιουνίου  2017 διζπονται από τισ διατάξεισ του Βιβλίου ΙV (άρκρα 

345 ζωσ 374) 53  του ν. 4412/2016 και του Ρ.Δ 39/17 «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 

Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ)». Ειδικότερα, 
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κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ 

ςφμβαςθ και υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμιά από πράξθ ι παράλειψθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ διακιρυξθσ, δικαιοφται να αςκιςει 

ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ προδικαςτικι προςφυγι, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και 

πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του, ςφμφωνα με το αρκ. 360 επ. Ν. 

4412/16. Οι προκεςμίεσ άςκθςθσ τθσ προςφυγισ ορίηονται ςτισ διατάξεισ του αρκ. 361 Ν. 

4412/16. Ειδικά για προςφυγι κατά τθσ διακιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ τεκμαίρεται μετά τθν 

πάροδο 15 θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

Θ προςφυγι υποβάλλεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ τυποποιθμζνου εντφπου, όπωσ αυτό 

παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα I του Ρ.Δ 39/17 (άρκρο 362 παρ. 2 ν. 4412/2016και §2 άρκρου 

8 ΡΔ 39/17). 

Θ προςφυγι κατατίκεται ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ και κοινοποιείται με 

μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθν ΑΕΡΡ. Ωσ θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφυγισ 

κεωρείται θ θμερομθνία θλεκτρονικισ καταχϊριςθσ αυτισ ςτον θλεκτρονικό τόπο του 

διαγωνιςμοφ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι υποβάλλεται θλεκτρονικά  με τθ ςυμπλιρωςθ τθσ ειδικισ 

φόρμασ του Συςτιματοσ και τθν επιςφναψθ του ςχετικοφ εγγράφου ςε μορφι αρχείου 

τφπου .pdf το οποίο φζρει ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ. 

Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.), θ οποία πιςτοποιείται 

από τθ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ και Υποςτιριξθσ του Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ. τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Εμπορίου και Ρροςταςίασ Καταναλωτι του Υπουργείου Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και 

Τουριςμοφ, ι ςε περίπτωςθ που θ διαγωνιςτικι διαδικαςία δεν διενεργείται μζςω του 

ΕΣΘΔΘΣ, θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά ςτθν ΑΕΡΡ μζςω 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail). 

 

ΑΚΟ 22Α: Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθν εκτζλεςθ των ςυμβάςεων54  

 

Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του 

κυρϊςεισ δυνάμει των άρκρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προςφυγι για 

λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, μζςα ςε 

ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30 ) θμερϊν, από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ 

ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το δθμοτικό ςυμβοφλιο , φςτερα από 
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 Άρθρο 205 Ν.4412/16 όπως αντικ. με την παρ 23 Ν.4605/19  
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γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ παραλαβισ. Οι προςφεφγοντεσ λαμβάνουν γνϊςθ τθσ ςχετικισ 

απόφαςθσ, ςϊμα τθσ οποίασ τουσ κοινοποιείται με δικι τουσ φροντίδα. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι 

προςφυγι. 

Διοικθτικζσ προςφυγζσ που υποβάλλονται για οποιουςδιποτε άλλουσ εκτόσ από τουσ 

λόγουσ που αναφζρονται ανωτζρω δε γίνονται δεκτζσ, οφτε εξετάηονται. 

Κατά τα λοιπά ιςχφει θ κείμενθ νομοκεςία που διζπει τθ δικαςτικι προςταςία κατά το 

ςτάδιο που προθγείται τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ κρατικϊν προμθκειϊν. 

Οι διοικθτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται εγγράφωσ ςτο Γραφείο πρωτοκόλλου, 

προκειμζνου να πρωτοκολλθκοφν και να κατατεκεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

 

ΑΚΟ 22Β : Ζκπτωςθ αναδόχου  

 

Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του 

και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, 

φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ : 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν.4412/16, 

β) ςε περίπτωςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, εφόςον δε φόρτωςε, παρζδωςε ι 

αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον 

ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα 

προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν.4412/16, 

 Ο ανάδοχοσ  δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ 

όταν: 

α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι 

αντικαταςτάκθκε με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ (αρ. 204 του ν.4412/16). 

Στον ανάδοχο  που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, 

επιβάλλεται, με απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου , φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ  

επιτροπισ, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ολικι 

κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των 

ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ 

του παρόντοσ νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν.4412/16. 
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ΑΚΟ 23ο: Μονομερισ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ 

 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 

καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ δυνάμει του άρκρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ 

καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/16και, ωσ εκ 

τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Κατά τα 

λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 133 του Ν.4412/16. 

ΑΚΟ 24ο: Ραραλαβι-τρόποσ πλθρωμισ-κρατιςεισ 

 

Θ παραλαβι των υπό προμικεια υλικϊν κα γίνεται ςφμφωνα τισ διατάξεισ του 

Ν.4412/2016 κακϊσ και τουσ τυχόν ειδικοφσ όρουσ που κα περιλθφκοφν ςτθν ςφμβαςθ.  

Τα προςφερόμενα είδθ, κα παραδοκοφν ςτισ αποκικεσ του Διμου (Κων/λεωσ 6 - Ιωάννινα) 

κατόπιν ςυνεννόθςθσ με Αποκικθ του Διμου (κο Ιωάννθ Σίμο) και κα παραλθφκοφν  από 

τθν αρμόδια επιτροπι, ενϊ κα είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ.  

Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνει άπαξ ι  τμθματικά και ανάλογα με τισ ανάγκεσ των 

Υπθρεςιϊν του Διμου  και μετά από ανάλογο γραπτό αίτθμα του Τμιματοσ Ρρομθκειϊν 

και Διαχείριςθσ Υλικοφ & Αποκικθσ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ του Διμου , με 

υποχρζωςθ του Ρρομθκευτι να παραδϊςει άμεςα, εντόσ των επόμενων - από τθν 

αποςτολι του ΔΕΛΤΙΟΥ ΡΑΑΓΓΕΛΙΑΣ - επτά θμερϊν, τα αναγραφόμενα είδθ. 

Σε περίπτωςθ παραγγελίασ ειδϊν τα οποία δε δφνανται να παραδοκοφν εντόσ του 

ανωτζρου χρονικοφ διαςτιματοσ, ο προμθκευτισ οφείλει να ενθμερϊςει τθν Υπθρεςία για 

το χρόνο παράδοςθσ των εν λόγω ειδϊν, ο οποίοσ δεν πρζπει να ξεπερνά τισ δζκα (10) 

θμζρεσ από τθν παραγγελία. 

Θ παράδοςθ κα γίνεται με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ του προμθκευτι. 

Οποιαδιποτε παραγγελία εκτελείται από τον Ρρομθκευτι μετά από τθν αποςτολι ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΡΑΑΓΓΕΛΙΑΣ από τουσ αρμόδιουσ προσ τοφτο υπαλλιλουσ του Τμιματοσ Ρρομθκειϊν και 

Διαχείριςθσ Υλικοφ & Αποκικθσ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ του Διμου . 

Θ λιψθ του ΔΕΛΤΙΟΥ ΡΑΑΓΓΕΛΙΑΣ κα επιβεβαιϊνεται από τον Ρρομθκευτι. Το τιμολόγιο 

ςυνοδευόμενο από τα απαραίτθτα ςχετικά κα παραδίδεται από τον Ρρομθκευτι ςτο 
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Τμιμα Ρρομθκειϊν και Διαχείριςθσ Υλικοφ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ, ςτο Ρρωτόκολλο 

τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ του Διμου (Καπλάνθ 9) - Ιωάννινα. 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ προμικειασ των ειδϊν και θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ των 

υποχρεϊςεων του αναδόχου, κα γίνεται με ευκφνθ των αρμοδίων οργάνων των Υπθρεςιϊν 

για λογαριαςμό των οποίων εκτελείται θ ςυγκεκριμζνθ προμικεια. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθριςει πιςτά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, να προμθκευτεί 

εγκαίρωσ τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλλθλα και απαραίτθτα μζτρα ϊςτε να είναι 

ςυνεπισ ςτισ υποχρεϊςεισ του. 

Τα αναλϊςιμα υλικά που κα βρεκοφν κατά τον ζλεγχο παραλαβισ και μετά, κατά τθν 

περίοδο τθσ χρθςιμοποίθςισ τουσ, ακατάλλθλα κα επιςτραφοφν ςτον προμθκευτι, ο 

οποίοσ ζχει υποχρζωςθ να τα αντικαταςτιςει εντόσ δζκα (10) θμερϊν. Κατά τα λοιπά 

εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 206 και 207 του Ν.4412/16.  

Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνει για το 100% τθσ αξίασ του 

εκάςτοτε τιμολογίου, αφοφ υπογραφοφν τα ςχετικά Ρρωτόκολλα Ροςοτικισ και Ροιοτικισ 

Ραραλαβισ από τισ αρμόδιεσ Επιτροπζσ.  

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει το υλικό μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον 

τρόπο που ορίηει θ ςφμβαςθ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του 

αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 

4412/2016. 

Στισ ςυμβάςεισ για τθν πλθρωμι του τιμιματοσ απαιτοφνται κατ’ ελάχιςτο τα εξισ 

δικαιολογθτικά: α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι ςε 

περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ παραλαβισ, αποδεικτικό προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθν αποκικθ, 

ςφμφωνα με το άρκρο 208 β) αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ του φορζα 

γ) Τιμολόγιο του αναδόχου εισ τριπλοφν που να αναφζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». δ) 

Εξοφλθτικι απόδειξθ του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». 

ε) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ (άρκρο 200 του Ν.4412/16). 

Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο 

και τθν πλθρωμι, μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον 

προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. (άρκρο 200 παρ.6 του 

Ν.4412/16).  

Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα 

με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ 
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ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται 

με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ ( Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων), θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 

ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Επί του ποςοφ τθσ κράτθςθσ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων διενεργείται κράτθςθ τζλουσ χαρτοςιμου 3%, 

πλζον ειςφοράσ 20% υπζρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ 

ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό 

παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό 

τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του 

άρκρου 36 του ν. 4412/201655 

γ) Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ ( Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν )  θ 

οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 

ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ.56.Επί  τθσ κράτθςθσ αυτισ υπολογίηεται χαρτόςθμο 3% και 

επί του χαρτοςιμου Ο.Γ.Α 20% 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ 

φόρου ειςοδιματοσ . 

 

Σθμειϊνεται ότι θ πλθρωμζσ κα γίνουν βάςει των ςυμβάςεων που κα υπογραφοφν με 

τον Διμο Λωαννιτϊν και τα αντίςτοιχα Ν.Ρ.Δ.Δ., από κάκε φορζα χωριςτά. 

Επίςθσ εξυπακοφεται ότι ςε κάκε ζτοσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ κα παραδοκεί το ιμιςυ τθσ 

ςυμβατικισ ποςότθτασ.  

Οι παραδόςεισ των υλικϊν για τον Διμο Λωαννιτϊν κα είναι ανά υπθρεςία (Κ.Α. 

προχπολογιςμοφ), όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτθν μελζτθ. 

Οι παραδόςεισ των υλικϊν για τα Ν.Ρ.Δ.Δ. κα γίνουν κατόπιν ςυνεννοιςεωσ με αυτζσ. 

 

ΑΚΟ 25Ο :Διαδικαςία επίλυςθσ  διαφορϊν  
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 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο 
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Θ  παροφςα ςφμβαςθ  διζπεται από τθν Ελλθνικι και Κοινοτικι Νομοκεςία και κάκε 

διαφορά που κα προκφψει μεταξφ του Διμου  και του Αναδόχου, θ οποία κα αφορά ςτθν 

εκτζλεςθ, τθν εφαρμογι θ γενικά τισ ςχζςεισ που δθμιουργοφνται από αυτι, κα λυκεί από 

τα εδρεφοντα ςτο Νομό  αρμόδια δικαςτιρια. Είναι αυτονόθτο ότι πριν από οποιαδιποτε 

προςφυγι ςτα δικαςτιρια, τα ςυμβαλλόμενα μζρθ κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για 

φιλικι διευκζτθςθ των διαφορϊν που ενδεχόμενα να αναφφονται μεταξφ τουσ. 

ΑΚΟ 26Ο :Λοιπζσ διατάξεισ 

 

1. Θ Υπθρεςία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ για τυχόν μζτρα που κα λθφκοφν από 

οποιαδιποτε δθμόςια αρχι και αυξιςεισ των κάκε φφςεωσ δαπανϊν, φόρων, τελϊν κ.λπ.  

2. Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο προμθκευτισ δεν ζχει δικαίωμα να εκχωριςει ςε 

οποιοδιποτε τρίτο τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του χωρίσ τθν ζγγραφθ 

ςυγκατάκεςθ του Διμου  

3. Κανζνασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε 

περίπτωςθ να επικαλεςτεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ του Διμου  

4. Για όλα τα είδθ δεν απαιτοφνται δείγματα, εκτόσ εάν κατά τθν τεχνικι αξιολόγθςθ θ 

επιτροπι διενζργειασ ηθτιςει από τισ εταιρείεσ τθν κατάκεςθ δείγματοσ των 

προςφερομζνων ειδϊν, όπου αυτι κρίνει, για τθν πιςτότερθ αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ και 

καταλλθλότθτασ τουσ. Θ κατάκεςθ δείγματοσ (εισ διπλοφν) κα ηθτθκεί εγγράφωσ από τθν 

αρμόδια επιτροπι. Στθν περίπτωςθ που θ επιτροπι κρίνει, με αιτιολογθμζνεσ αποδείξεισ, 

ότι το δείγμα που κατατζκθκε από τθν εταιρεία δεν πλθροί όλουσ του τεχνικοφσ όρουσ, τότε 

θ επιτροπι κα απορρίπτει το ςυγκεκριμζνο είδοσ και κα αξιολογεί τθν αμζςωσ καλφτερθ 

τεχνικι προςφορά. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Β’ – ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ 
(ανικει ςτθ διακιρυξθ με αρικμό …………………………….) 

 

ΑΚΟ 1ο : Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

 

Τα προσ προμικεια είδθ  κα πρζπει να πλθροφν τα κάτωκι: 
 
1. ΓΑΝΤΛΑ  ΑΡΟ  ΝΛΤΛΛΛΟ  
Χαρακτθριςτικά: Μικοσ περίπου 30cm. Ράχοσ 0,5 mm.  Υλικό καταςκευισ νιτρίλιο με 
εςωτερικι επζνδυςθ από ανκιδρωτικό υλικό.  Ελάχιςτα επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν 3,1,0,1 
, που ςθμαίνει: 
• 3 (τριβι) 
• 1 (κοπι με λεπίδα) 
• 1 (διάτρθςθ) 
Ρρότυπα ΕΝ 388, 420, EN ISO 374-1:2016,EN ISO 374-5:2016 
 Σιμανςθ: 
• CE 
• Ρρομθκευτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ 
• Εικονόςθμο προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 3,1,0,1, 
• Εικονόςθμα προςταςίασ από χθμικζσ ουςίεσ 
Μζγεκοσ: 7 ζωσ 11 (S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11) 

 
 
2. ΓΑΝΤΛΑ ΑΡΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΛ ΝΛΤΛΛΛΟ 
Ρεδίο χριςθσ : εργαςίεσ ςτισ οποίεσ το εμπρόσ μζροσ τθσ παλάμθσ μπορεί να εκτεκεί ςε 
χθμικζσ ουςίεσ ι ςε υγρό περιβάλλον όπωσ ςτα ςυνεργία ςυντιρθςθσ ςε υγρό περιβάλλον , 
ςε υδραυλικοφσ και ςε βαφζσ . 
Ζχουν μικοσ 20-25 cm.  
Το εμπρόσ μζροσ τθσ παλάμθσ είναι καταςκευαςμζνο από νιτρίλιο ϊςτε να το προςτατεφει 
από χθμικζσ ουςίεσ ενϊ το πίςω από φφαςμα ϊςτε να είναι πιο εφχρθςτο. 
Με ελάχιςτα επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν 3,1,2,1 όπου: 

 3(τριβι) 
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 1(κοπι με λεπίδα) 
 2(διάςχιςθ) 
 1(διάτρθςθ) 

Ρρότυπα ΕΝ 388,420 
 Σιμανςθ:       

 CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προιόντοσ , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο  προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 3,1,2,1. 

 
Μζγεκοσ: 8 ζωσ 10 (8,9, 10 ) 

 
 
3. ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΛΝΑ ΓΑΝΤΛΑ 
Ρεδίο χριςθσ : Εργαςίεσ ςτισ οποίεσ απαιτείται προςταςία από απλοφσ μθχανικοφσ 
κινδφνουσ (τριβζσ , ςυμπιζςεισ , εκδορζσ ) ςε ςτεγνό περιβάλλον όπωσ εργαηόμενοι ςε 
απορριμματοφόρα, οικοδόμοι , ςε κιπουσ , μθχανοτεχνίτεσ   
Χαρακτθριςτικά :Ζχουν μικοσ 20-25 cm,και πάχοσ 1-1,2mm.  
Το εμπρόσ μζροσ του γαντιοφ και τα δάχτυλα από βόειο δζρμα και το πίςω μζροσ από 
βαμβακερό φφαςμα με ελαςτικι ταινία ςφςφιξθσ . 
 Ρρότυπα ΕΝ 388, 420 με ελάχιςτα επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν: 

 2 (τριβι) 
 2 (κοπι με λεπίδα) 
 2 (διάςχιςθ) 
 3 (διάτρθςθ)        

    
  Σιμανςθ: 

 CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό  προϊόντοσ , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο  προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 2,2,2,3.                 

            

     
 
4. ΓΑΝΤΛΑ ΜΟΝΩΤΛΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ 

Ρεδίο εφαρμογισ : εργαςίεσ ςε χαμθλι τάςθ . 
Ζχουν μικοσ περίπου 30cm.και είναι καταςκευαςμζνα από ςυνκετικό υλικό χωρίσ 
ραφζσ . 
Ρρότυπο ΕΝ 60903 

    Σιμανςθ: 
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 CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προιόντοσ , αρικμόσ ςειράσ . 
 00(Ρροςταςία μζχρι 500V) 
 RC (Αυξθμζνθ μθχανικι αντοχι ,αντοχι ςε όηον ,οξζα, πετρελαιοειδι, 

ψφχοσ ) 
 Κωδικόσ εργαςτθρίου πιςτοποίθςθσ  
 Ζτοσ και μινα καταςκευισ 
 Σιμα διεκνοφσ θλεκτροτεχνικισ επιτροπισ (IEC)    

Σθμειϊνεται ότι θ κλάςθ αφορά ςτθν τάςθ εργαςίασ από τθν οποία προςτατεφουν τα 
γάντια . Αν χρθςιμοποιθκοφν για προςταςία από μζςθ τάςθ τότε πρζπει να επιλεγοφν 
γάντια κλάςθσ 2 τα οποία είναι πιο χοντρά αλλά προορίηονται μόνο για χειριςμοφσ και όχι 
για εργαςία .  
Μζγεκοσ: 9-11 

 
 
5. ΓΑΝΤΛΑ ΑΡΟ PVC  

Ρεδίο χριςθσ : Πταν απαιτείται προςταςία από χθμικοφσ , μθχανικοφσ και βιολογικοφσ 
κινδφνουσ  , όπωσ εργαηόμενοι ςε απορριμματοφόρα ( εναλλακτικι λφςθ) ςε κακαριςμοφσ 
κάδων , ςε νεκροταφεία .   
Χαρακτθριςτικά : Ζχουν μικοσ 27cm και πάχοσ 1mm. 
Είναι καταςκευαςμζνα από PVC και ωσ εςωτερικι επζνδυςθ ζχουν    ανκιδρωτικό υλικό. 
Με ελάχιςτα επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν 3,1,2,1 

 3(τριβι) 
 1(κοπι με λεπίδα) 
 2(διάςχιςθ) 
 1(διάτρθςθ) 

            Ρρότυπα ΕΝ 388,420,374 
            Σιμανςθ:      

 CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προϊόντοσ  , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο  προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 3,1,2,1. 
 Εικονόςθμο προςταςίασ από χθμικζσ ουςίεσ και μικροοργανιςμοφσ.  

                       
 

 
 
6. ΓΑΝΤΛΑ ΕΛΑΣΤΛΚΑ ΜΛΑΣ ΧΘΣΘΣ   

Ρεδίο χριςθσ : για αντιμετϊπιςθ χθμικϊν ουςιϊν ι μικροοργανιςμϊν . 
Ζχουν μικοσ περίπου 20 cm και πάχοσ τουλάχιςτον 0,1mm για μζγιςτθ αντοχι. 
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Και είναι καταςκευαςμζνο από νιτρίλιο .Είναι μιασ χριςθσ και δεν ζχει ςθμαςία θ 
μθχανικι αντοχι . 
Και είναι ςυςκευαςμζνα ςε κουτιά  100  τεμαχίων. 
Ρρότυπα ΕΝ 374-1:2016,EN ISO 374-5:2016 
Σιμανςθ: 

  CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προιόντοσ , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο προςταςίασ από χθμικζσ ουςίεσ και μικροοργανιςμοφσ. 

 
Μεγζκθ: 7-10 (S-XL) 

 
7. ΓΑΝΤΛΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ 

Ρεδίο χριςθσ : ςυγκολλιςεισ  
Είναι καταςκευαςμζνα από ειδικά επεξεργαςμζνο δζρμα με εςωτερικι επζνδυςθ τα 
οποία παρζχουν προςταςία από μθχανικοφσ κινδφνουσ, επαφι με κερμότθτα και από 
μικρζσ εκτοξεφςεισ λιωμζνων μετάλλων.  

           Με ελάχιςτα επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν 3,1,3,4. 
           Με ελάχιςτα επίπεδα κερμικϊν αντοχϊν 4,1,3,3,4,Χ. 
            Ρρότυπα ΕΝ 388,420,407 
            Σιμανςθ:       

 CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προιόντοσ , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο  προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 3,1,3,4. 
 Εικονόςθμο προςταςίασ από τθν κερμότθτα.  

  
 8.    ΜΑΣΚΑ ΦΛΛΤΟ  1 

 Χαρακτθριςτικά: Μάςκα με ενςωματωμζνο φίλτρο κατακράτθςθσ ςκόνθσ από ςυνκετικό 
υλικό με διπλό ιμάντα προςαρμογισ που κα καλφπτει μφτθ, ςτόμα και 
πθγοφνι. 
Διατίκεται ςε ςυςκευαςίεσ ανά 10−30 τεμάχια. Αν τθρθκοφν οι κανόνεσ υγιεινισ μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί μζχρισ ότου ο χριςτθσ αντιλθφκεί ότι δυςχεραίνεται θ αναπνοι του. 
Ρρότυπα: ΕΝ 149 
Σιμανςθ: Θ μάςκα και τα φίλτρα πρζπει να ζχουν ανεξίτθλα τυπωμζνα τα εξισ: 
• CE 
• FFP1 
• Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ 
• Κωδικόσ Εργαςτθρίου Ριςτοποίθςθσ 
 
9. ΜΑΣΚΑ  ΘΜΛΣΕΩΣ  ΡΟΣΩΡΟΥ ΜΕ  ΦΛΛΤΑ Α1 3 Ι ΛΣΟΔΥΝΑΜΘ ΦΛΛΤΟΜΑΣΚΑ  
Χαρακτθριςτικά: 
Κυρίωσ μάςκα από ςυνκετικό υλικό με ιμάντεσ προςαρμογισ που κα καλφπτουν μφτθ, 
ςτόμα και πθγοφνι.  Είναι προτιμότερθ μάςκα με διπλά φίλτρα, ωσ πιο άνετθ 
Ρρζπει να επιλζγεται το κατάλλθλο φίλτρο, που ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ είναι 
Α1 3 (χρϊματοσ καφζ και λευκοφ) που παρζχει προςταςία από οργανικά αζρια και ατμοφσ 
και ςωματίδια ι Α2 3 εφόςον διακζτει θ καταςκευαςτικι εταιρεία. 
Θ μάςκα πρζπει να διατίκεται ςε μεγζκθ Small,Medium,Large για καλφτερθ προςαρμογι. 
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Ρρότυπα: ΕΝ 140 για τθ μάςκα και ΕΝ 141>EN14387 για φίλτρα 
Σιμανςθ: Θ μάςκα και τα φίλτρα πρζπει να ζχουν ανεξίτθλα τυπωμζνα τα εξισ: 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ (ςτα φίλτρα και  θμερομθνία 
λιξθσ). 
• Κωδικόσ Εργαςτθρίου Ριςτοποίθςθσ 
• Στα φίλτρα κα υπάρχει και χρωματικόσ κϊδικασ (καφζ και άςπρο) 
 
10. ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ 
Χαρακτθριςτικά: Μάςκα που καλφπτει όλο το πρόςωπο με οπτικοφσ δίςκουσ που 
απορροφοφν τθν ακτινοβολία των ςυγκολλιςεων κ κρατείται με το χζρι (Αςπίδιο).  Ωσ υλικό 
καταςκευισ είναι προτιμότερο το fiberglass. 
Ρρότυπο: ΕΝ 166,169,175 
Σιμανςθ: 
• Στο πλαίςιο: 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Ζτοσ καταςκευισ. 
• F Μθχανικι αντοχι 
• Στον οπτικό δίςκο: 
• 1 Οπτικι κλάςθ 
• 9 ζωσ 14 βακμόσ ςκίαςθσ 
Οι ζγχρωμοι οπτικοί δίςκοι πρζπει να μποροφν να αλλάηουν για να χρθςιμοποιείται θ 
κατάλλθλθ ςκίαςθ ανάλογα με το είδοσ τθσ εργαςίασ και τθν ζνταςθ του ρεφματοσ 
ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του προτφπου ΕΛΟΤ−ΕΝ 169.   
 
11. ΜΑΣΚΑ  ΟΛΟΚΛΘΟΥ  ΡΟΣΩΡΟΥ ΜΕ ΦΛΛΤΑ ΑΒΕΚ2 3  
Κυρίωσ μάςκα από ςυνκετικό υλικό με ιμάντεσ προςαρμογισ που κα καλφπτει όλο το 
πρόςωπο, ςυμπεριλαμβανομζνων των οφκαλμϊν.  Ρρζπει να επιλζγεται το κατάλλθλο 
φίλτρο, που ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ είναι το ΑΒΕΚ2 3 (χρϊματοσ καφζ, γκρι, 
κίτρινου, πράςινου και λευκοφ) που παρζχει προςταςία από όλουσ τουσ χθμικοφσ ρφπουσ 
ςε αζρια μορφι (οργανικά, ανόργανα, ατμοφσ οξζων, αμμωνία) και μικροοργανιςμοφσ. 
Ρρότυπα: ΕΝ 136 για τθ μάςκα και ΕΝ 141>EN14387 για φίλτρα 
Σιμανςθ: Θ μάςκα και τα φίλτρα πρζπει να ζχουν ανεξίτθλα τυπωμζνα τα εξισ: 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ (ςτα φίλτρα και θμερομθνία 
λιξθσ). 
• Κωδικόσ Εργαςτθρίου Ριςτοποίθςθσ 
• Στα φίλτρα κα υπάρχει και χρωματικόσ κϊδικασ (καφζ, γκρι, κίτρινο, πράςινο και άςπρο) 
 
12. ΜΑΣΚΑ ΜΛΑΣ ΧΘΣΘΣ  
Χαρακτθριςτικά: 
Κυρίωσ μάςκα από ςυνκετικό υλικό με ιμάντεσ προςαρμογισ που κα καλφπτουν μφτθ, 
ςτόμα και πθγοφνι. 
 Ρεριγραφι 
Μάςκα 3 Φφλλων Οδοντιατρικι Με Λάςτιχο (99% φιλτράριςμα) για προςταςία από 
μικρόβια,βακτιρια κ ιοφσ. 
Χαρακτθριςτικά 

 Μάςκα προςταςίασ 3 φφλλων με φιλτράριςμα ≥ 99% 
 Με μεταλλικό ζλαςμα 
 Εφκαμπτο ζλαςμα από αλουμίνιο 
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 Τφπου IIR (splash resistant) 
 Κουτί 50 τεμαχίων 

13. ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΛΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ  
Ρεδίο χριςθσ:Μζςο προςταςίασ ζκτακτθσ ανάγκθσ(επζμβαςθ ςε πυρκαγιά). 
Χαρακτθριςτικά:Θα αποτελείται από τθ φιάλθ υψθλισ πίεςθσ αζρα,τθ μάςκα αλόκλθρου 
προςϊπου,το μειωτιρα πίεςθσ,τον αεροπνεφμονα,τισ προειδοποιθτικζσ διατάξεισ κ το 
ςφςτθμα ανάρτθςθσ.Το ςφςτθμα κα λειτουργεί απομονϊνοντασ το χριςτθ από τουσ 
ρφπουσ και τροφοδοτϊντασ τον με πεπιεςμζνο αζρα που,μζςω του μειωτείρα και του 
αεροπνεφμονα,κα ζχει μικρι πίεςθ ϊςτε να κακίςταται αναπνεφςιμοσ. 
Ρρότυπο ΕΝ 137,MED 
Σιμανςθ CE,κωδικόσ προϊοντοσ,κωδικόσ εργαςτθρίου πιςτοποίθςθσ,καταςκευαςτισ,ζτοσ 
καταςκευισ,αρικμόσ παρτίδασ 
 
14. ΓΥΑΛΛΑ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΑΡΟ ΘΛΛΑΚΘ ΑΚΤΛΝΟBΟΛΛΑ  

Ρεδίο χριςθσ : ςε εργαςίεσ ςτο φπαικρο τουσ κερινοφσ μινεσ  
Αποτελείται από οπτικό δίςκο με προςταςία ζναντι θλιακι ακτινοβολίασ, 
Επαρκι μθχανικι αντοχι ζναντι τριβισ και βραχίονεσ ςτιριξθσ ρυκμιηόμενοι για 
καλφτερθ προςαρμογι. 
Ρρότυπα  ΕΝ166,EN172 
Σιμανςθ : 

 Στουσ βραχίονεσ : 
 CE 
 Καταςκευαςτισ , ζτοσ καταςκευισ  
 F μθχανικι αντοχι  
 Στον οπτικό δίςκο: 
 1 οπτικι κλάςθ 
 6,2 ι 6-2,5 ι 5-3,1 ςυμβολίηει τθ δυνατότθτα απορρόφθςθσ τθσ θλιακισ 

ακτινοβολίασ, ςυμπεριλαμβομζνου του υπζρυκρου φάςματοσ  
 F μθχανικι αντοχι  
 Κ   Ρροςταςία ζναντι τθσ τριβισ                     

 
15. ΓΥΑΛΛΑ ΑΝΟΛΧΤΟΥ ΤΥΡΟΥ  
 Γυαλιά αςφαλείασ ανοικτοφ τφπου, για ςυνεχι χριςθ από απαςχολοφμενουσ και 
επιβλζποντεσ ςε τεχνικζσ εργαςίεσ και όπου απαιτείται προςταςία από μθχανικοφσ 
κινδφνουσ χαμθλισ επικινδυνότθτασ όπωσ εργάτεσ και τεχνίτεσ κιπων, τεχνίτεσ οχθμάτων, 
θλεκτρολόγοι οχθμάτων, ξυλουργοί, ςιδεράσ, ελαιοχρωματιςτζσ, οικοδόμοι, εργάτεσ 
αποκομιδισ απορριμμάτων, οδοκακαριςτζσ, επιβλζποντεσ των παραπάνω εργαςιϊν.  

Ρρότυπα: EN 166 1FT, EN 170 2-1.2 

Χαρακτθριςτικά: Καλι ορατότθτα, επαρκι προςταςία περιφερειακά των ματιϊν, με 
αντικαμβωτικι επζνδυςθ, με αντοχι ζναντι τριβισ, με βραχίονεσ ςτιριξθσ ρυκμιηόμενου 
μικουσ. Στο πλαίςιο να αναφζρεται ο καταςκευαςτισ, μθχανικι αντοχι. Στον οπτικό δίςκο 
να υπάρχει οπτικι κλάςθ, μθχανικι αντοχι, προςταςία ζναντι τριβισ, αντικαμβωτικι 
επζνδυςθ.  

 
16. ΓΥΑΛΛΑ ΚΛΕΛΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 
Ρεδίο χριςθσ: Σε εργαςίεσ που απαιτοφν προςταςία από χθμικζσ  ουςίεσ        (υγρζσ ι 
ςκόνεσ)  ι και από μθχανικοφσ κινδφνουσ ( τροχόσ , τόρνοσ κ.α).        
Χαρακτθριςτικά : Οπτικόσ δίςκοσ ,αρκετά μεγάλοσ που να μθν εμποδίηει τθν  ορατότθτα με 
αντικαμβωτικι επζνδυςθ, με αντοχι ζναντι τριβισ πλαίςιο ςτιριξθσ του οπτικοφ δίςκου με 
ιμάντα ςτερζωςθσ και προςαρμογισ ςτο κεφάλι και οπζσ ζμμεςου αεριςμοφ. 
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Ρρότυπο ΕΝ 166 
  Σιμανςθ : 
Στο πλαίςιο :           
CE          
Καταςκευαςτισ , ζτοσ καταςκευισ 
Β  Μθχανικι αντοχι 
3  Ρροςταςία από υγρζσ χθμικζσ ουςίεσ 
4  Ρροςταςία από ςκόνθ 
 
Στον οπτικό δίςκο: 
1  Οπτικι κλάςθ 
Β  Μθχανικι  αντοχι 
K  Ρροςταςία ζναντι τριβισ 
Ν  Αντικαμβωτικι  επζνδυςθ 
9  Ρροςταςία από λιωμζνα μζταλλα. 
 
17. ΓΥΑΛΛΑ  ΓΛΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΤΕΣ GOGGLES  
Χαρακτθριςτικά: Γυαλιά τφπου μάςκασ που οι ζγχρωμοι οπτικοί δίςκοι μποροφν να 
αναςθκϊνονται (τφποσ flip up) όταν δεν γίνεται ςυγκόλλθςθ. 
Ρρότυπα ΕΝ 166,175 
Σιμανςθ: 
• Στο πλαίςιο: 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Ζτοσ καταςκευισ 
• F Μθχανικι αντοχι 
• Στον οπτικό δίςκο: 
• 1 Οπτικι κλάςθ 
• 4 ζωσ 8 βακμόσ ςκίαςθσ 
• F μθχανικι αντοχι 
Οι ζγχρωμοι οπτικοί δίςκοι πρζπει να μποροφν να αλλάηουν για να χρθςιμοποιείται θ 
κατάλλθλθ ςκίαςθ ανάλογα με το είδοσ τθσ εργαςίασ και τθν παροχι αερίου ςφμφωνα με 
τισ προβλζψεισ του προτφπου ΕΛΟΤ-ΕΝ 169 
 
18. ΚΑΝΘ 
Ρεδίο χριςθσ: ςε χϊρουσ όπου εκτελοφνται εργαςίεσ ςε διαφορετικά επίπεδα , ςε 
θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ. 
Χαρακτθριςτικά: 
Το εξωτερικό κζλυφοσ αποτελείται από ςυνκετικό υλικό , για να είναι περιςςότερο 
εργονομικό κα ιταν προτιμότερο: 
Οι κατακόρυφοι ιμάντεσ του κεφαλοδζματοσ αν είναι από ςυνκετικζσ ίνεσ και όχι από 
ςκλθρό πλαςτικό . 
Θ ρφκμιςθ του ιμάντα του αυχζνα γίνεται με κοχλία μίασ κίνθςθσ ,για να ρυκμίηεται και 
αφοφ ζχει φορεκεί. 
Στον ιμάντα προςϊπου να υπάρχει ανκιδρωτικι επζνδυςθ από δζρμα, θ οποία μπορεί να 
αντικακίςταται  και να πλζνεται. 
Να υπάρχουν οπζσ αεριςμοφ που  κα διευκολφνουν τθν κυκλοφορία του αζρα. 
Να ζχει προςταςία από πλευρικι παραμόρφωςθ 

   Ρρότυπα ΕΝ 397:2012(-30°C/+50°C) ΕΝ 50365:2002 
   Σιμανςθ : 

CE 
Καταςκευαςτισ , Κωδικόσ προϊόντοσ ,Ζτοσ καταςκευισ 
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440 vac (προςταςία από θλεκτρικό ρεφμα ) 
LD (προςταςία από πλευρικι παραμόρφωςθ) 
 Επίςθσ κα υπάρχει αυτοκόλλθτθ ετικζτα ςτα ελλθνικά με πλθροφορίεσ για τθν  αςφαλι 
χριςθ , ςυντιρθςθ και αποκικευςθ . 
 
19. ΘΜΛΚΑΝΟ ΜΕ ΔΛΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΛΔΑ  
Ρεδίο χριςθσ : Σε κακαριςμοφσ κάδων 
Χαρακτθριςτικά : Οπτικόσ δίςκοσ , με προςταςία ζναντι υγρϊν ουςιϊν , επαρκι μθχανικι 
αντοχι , με αντοχι ζναντι τριβισ και κάμβωςθσ . Θ προςαρμογι ςτο κεφάλι επιτυγχάνεται 
με ειδικό ςτιριγμα . 
Ρρότυπα ΕΝ 166 
 Σιμανςθ : 
Στο ςτιριγμα 
CE 
Καταςκευαςτισ , ζτοσ καταςκευισ 
BT αυξθμζνθ μθχανικι αντοχι 
Στον οπτικό δίςκο : 
1 οπτικι κλάςθ 
BT αυξθμζνθ μθχανικι αντοχι 
3 Ρροςταςία από υγρζσ χθμικζσ ουςίεσ 
9 Ρροςταςία από πιτςιλίςματα λιωμζνων μετάλλων 
 
20. ΑΣΡΛΔΛΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ 
Οπτικόσ δίςκοσ με μεταλλικό πλζγμα του οποίου θ προςαρμογι ςτο κεφάλι επιτυγχάνεται 
με ειδικό  ςτιριγμα.  Φζρει ενδείξεισ μθχανικισ αντοχισ και οπτικισ κλάςθσ. 
Φζρουν ςιμανςθ CE  και είναι κακ όλα ςφμφωνα με τθ ςιμανςθ τθν οποία απαιτεί ο 
νόμοσ. 
Ρρότυπα ΕΝ 166 ,EN 1731 
Σιμανςθ: 
• Στο ςτιριγμα 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Ζτοσ καταςκευισ. 
• F Μθχανικι αντοχι 
• Στον οπτικό δίςκο: 
• 1 Οπτικι κλάςθ 
• F Μθχανικι αντοχι. 
 
21. ΚΑΝΟΣ ΓΛΑ ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΑΡΟ ΡΤΩΣΘ  
Ρεδίο χριςθσ: Σε χϊρουσ όπου εκτελοφνται εργαςίεσ ςε διαφορετικά επίπεδα, ςε 
θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ. Χαρακτθριςτικά : Εξωτερικό κζλυφοσ από ςυνκετικό υλικό ABS. 
Αντοχι ςε πλευρικι κροφςθ και ανκεκτικοί ιμάντεσ ςαγονιοφ ςχιματοσ Υ 4 ςθμείων (ειδικό 
υποςιάγωνο αςφαλείασ). Το εςωτερικό του κράνουσ κα διακζτει επζνδυςθ (6) ζξι ςθμείων 
ςφμφωνα με το ςχιμα τθσ κεφαλισ για μεγαλφτερθ άνεςθ, ενϊ θ απόλυτθ απορρόφθςθ 
των κραδαςμϊν επιτυγχάνεται λόγω τθσ παραμόρφωςθσ του εξωτερικοφ κελφφουσ. 
 Για να είναι περιςςότερο εργονομικό κα ιταν προτιμότερο: 
 1. Οι κατακόρυφοι ιμάντεσ του κεφαλοδζματοσ να είναι από ςυνκετικζσ ίνεσ και όχι από 
ςκλθρό πλαςτικό.  
2. Θ ρφκμιςθ του ιμάντα του αυχζνα να γίνεται με κοχλία μιασ κίνθςθσ, για να ρυκμίηεται 
αφοφ ζχει φορεκεί.  
3. Στον ιμάντα προςϊπου να υπάρχει ανκιδρωτικι επζνδυςθ, θ οποία να αντικακίςταται 
και να πλζνεται.  
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Ρρότυπα ΕΝ 397:2012,ΕΝ 50365:2002=1000 Vac 
 Σιμανςθ:  
CE 
Καταςκευαςτισ , Κωδικόσ προϊόντοσ ,Ζτοσ καταςκευισ 
440 vac (προςταςία από θλεκτρικό ρεφμα  
 
Διθλεκτρικι αντοχι 0-1000V AC=EN 50365 (προςταςία από θλεκτρικό ρεφμα). Επίςθσ κα 
υπάρχει και αυτοκόλλθτθ ετικζτα με πλθροφορίεσ για τθν αςφαλι χριςθ, ςυντιρθςθ και 
αποκικευςθ.  
 
22. ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ  
Ρεδίο χριςθσ:  
Για όλεσ τισ εργαςίεσ ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ κατά τουσ κερινοφσ μινεσ  
Τεχνικζσ προδιαγραφζσ:  
Καπζλο τφπου Jockey με προςτατευτικό κζλυφοσ από ABS για προςταςία από χτυπιματα 
και γδαρςίματα.  
Ρρότυπο: ΕΝ 812  
Σιμανςθ:  
 CE  

 Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ  
 
23. ΩΤΟΑΣΡΛΔΕΣ  ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 
Ρεδίο χριςθσ: υποχρεωτικά όπου ο κόρυβοσ υπερβαίνει τα 90 dB(A), και δυνθτικά όπου ο 
κόρυβοσ υπερβαίνει τα 85 dB(A) για οκτάωρθ ζκκεςθ του εργαηομζνου.  
 Χαρακτθριςτικά: κζλυφοσ και ςτεφάνθ ςτιριξθσ ςτο κεφάλι με δυνατότθτα αυξομείωςθσ. 
Ανκιδρωτικζσ επενδφςεισ ςτουσ δακτφλιουσ που ζρχονται ςε επαφι με το ζξω αυτί για να 
είναι πιο εφχρθςτεσ. Ο προμθκευτισ κα πρζπει να προςκομίςει υποχρεωτικά, διάγραμμα 
με τθν εξαςκζνιςθ του ακουόμενου ιχου ανά οκτάβα ςυχνοτιτων. Το διάγραμμα πρζπει να 
ςυγκρικεί με τα αποτελζςματα τθσ μζτρθςθσ ϊςτε θ χριςθ τουσ να αντιμετωπίηει το 
ςυγκεκριμζνο κόρυβο. Υλικό καταςκευισ: κζλυφοσ από ςυνκετικό υλικό  
 Σιμανςθ: CE, καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ καταςκευισ  
 Ρρότυπα: ΕΝ-352-1 
 
24. ΡΑΝΤΕΛΟΝΛΑ ΕΓΑΣΛΑΣ 
Ρεδίο χριςθσ:  
Για όλεσ τισ εργαςίεσ  
Τεχνικζσ προδιαγραφζσ:  
Ραντελόνι εργαςίασ καταςκευαςμζνο από 98% βαμβάκι κ 2% ελαςτάν για μζγιςτθ άνεςθ 
ελευκερίασ κινιςεων κ ελαςτικότθτα. 
Τςζπεσ και υποδοχζσ πολλαπλϊν χριςεων με διπλζσ ραφζσ ςε όλο το μικοσ του 
Βαμβακερό φφαςμα 255gr 
 
25. ΜΡΛΟΥΗΑΚΛΑ Τ-SHIRT  
Μπλουηάκια από 100% βαμβακερό φφαςμα ςε διάφορα χρϊματα 
 
26. ΑΝΑΚΛΑΣΤΛΚΑ ΓΛΛΕΚΑ 

Ρεδίο χριςθσ : ςε όςουσ εργάηονται κοντά ςε κινοφμενα οχιματα ( απορριμματοφόρα , 
κακαριότθτα) .   
Είναι γιλζκα με ζντονα διακρινόμενο χρϊμα με δφο οριηόντιεσ λωρίδεσ  από Ειδικό 
αντανακλαςτικό υλικό .Ωσ υλικό καταςκευισ του γιλζκου είναι  πολυεςτζρασ 100% για 
καλφτερο ςυνδυαςμό άνεςθσ και μθχανικϊν αντοχϊν. 
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Ρρότυπο ΕΝ 340>EN ISO 13688,471>EN ISO 20471 
Σιμανςθ:            

 CE 
 Καταςκευαςτι ,  κωδικό του προιόντοσ ,ζτοσ καταςκευισ  
 Εικονόςθμο  για αντανακλαςτικζσ ενδυμαςίεσ και οι κωδικοί 2,2 

 
Μζγεκοσ: S/M/L/XL/XXL/XXXL/4XL/5XL 
 
27. ΝΛΤΣΕΑΔΕΣ 
 Ρεδίο χριςθσ: για όλεσ τισ εργαςίεσ με βροχι κ κρφο 
Χαρακτθριςτικά : 
• Σακάκι καταςκευαςμζνο από 100% πολυεςτζρα, φφανςθ 300DOxford με επικάλυψθ 
πολυουρεκάνθ (PU). 

• Να φζρει ελαφριά επζνδυςθ για το κρφο από 100% πολυεςτζρα (ποπλίνα). 

• Στο γιακά να φζρει εςωτερικά αναδιπλοφμενθ κουκοφλα και τα μανίκια να ζχουν 
εςωτερικά δεφτερο μανίκι κυζλθσ. 

• Να φζρει περιμετρικά του κορμοφ και ςτα μανίκια δυο οριηόντιεσ και δυο κάκετεσ 
αντανακλαςτικζσ ταινίεσ αργυροφ χρϊματοσ. 

• Να ζχει πολυχρθςτικζσ τςζπεσ και αδιαβροχοποιθμζνεσ ραφζσ. 

• Το χρϊμα του κα είναι κίτρινο. 

• Να κλείνει με φερμουάρ διπλισ ολίςκθςθσ το οποίο κα καλφπτεται με πατιλζτα. 

 Ρρότυπα: EN 20471, ΕΝ343, ΕΝ 342, EN ISO 13688 
• Εικονóςθμο για αντανακλαςτικζσ ενδυμαςίεσ και ο κωδικóσ 3 

• ΕΝ 343 (3-1) 

• Ραντελóνι καταςκευαςμζνο απó 100% πολυεςτζρα, φφανςθ 300DOxford με 
επικάλυψθ πολυουρεκάνθσ (PU) 

• Να ζχει ελαςτικι μζςθ για μεγαλφτερθ άνεςθ. 

• Να φζρει περιμετρικά ςτα μπατηάκια δυο οριηóντιεσ αντανακλαςτικζσ ταινίεσ αργυροφ 
χρϊματοσ. 

• Να ζχει αδιαβροχοποιθμζνεσ ραφζσ. 

• Το χρϊμα του κα είναι κίτρινο. 

 Ρρότυπα: EN 20471και  ΕΝ343 . 

• Εικονóςθμο για αντανακλαςτικζσ ενδυμαςίεσ και ο κωδικóσ 2 

• ΕΝ 343 (3-1) 

 Μζγεκοσ: S ζωσ 5XL (S,M, L, XL, XXL,XXXL,4XL,5XL) 
 
28. ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΛΑΒΟΧΟ  
Αδιάβροχο μπουφάν με αποςπϊμενα μανίκια με φερμουάρ κ αποςπϊμενθ εςωτερικι 
επζνδυςθ κ αποςπϊμενθ επζνδυςθ ςτο γιακά.Με 6 τςζπεσ αποκικευςθσ με 
φερμουάρ,μανςζτα ςτα μανίκια κ λάςτιχο ςτθ μζςθ.Κλείςιμο με φερμουάρ αμφίδρομο.Με 
αδιάβροχο φινίριςμα κ υψθλι περιεκτικότθτα ςε βαμβάκι για εξαιρετικι άνεςθ. 
Σφνκεςθ  
Φφαςμα Shell : 60% Βαμβάκι , 40% Ρολυζςτερ, Αντι-βρόχινο φινίριςμα 240g με υφαςμάτινθ 
γζμιςθ 100% πολυςτερικό 50g 
ΜΕΓΕΘΘ S-5XL  ΧΩΜΑ ΜΡΛΕ ΣΚΟΥΟ 
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29. ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΛΑΣ  
Φόρμα εργαςίασ με τιράντα από φφαςμα ςφμμικτο 65% πολυζςτερ-35% βαμβάκι. Να ζχει 
τςζπθ ςτο ςτικοσ, πλαϊνζσ τςζπεσ κ τςζπθ για εργαλεία. Να κλείνει με φερμουάρ κ Velcro. 
Μεγζκθ S-5XL 
 
30. ΑΔΛΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΛΕΣ 
Ρεδίο χριςθσ: Ρλφςιμο κάδων. 
Χαρακτθριςτικά : Είναι ποδιζσ τφπου ρόμπασ από ςυνκετικό υλικό.  
Ρρότυπα ΕΝ 13034 
Σιμανςθ : 

 CE   
 Καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, εργαςτιριο πιςτοποίθςθσ, ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο προςταςίασ από χθμικζσ ουςίεσ  

 

 
 
31 . ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΛΣ – ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ - ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ 
Ρεδίο χριςθσ: Εργαςίεσ ςε φψοσ για τισ οποίεσ είναι δφςκολο να ςυναρμολογθκοφν 
ικριϊματα.  
Χαρακτθριςτικά:  
αποτελοφνται από:  
• Ολόςωμθ εξάρτυςθ θ οποία είναι ςφςτθμα από ιμάντεσ που περικλείουν τα πόδια το 
ςτικοσ και τθ μζςθ και ζχουν δακτυλίουσ ςφνδεςθσ- αγκφρωςθσ ςτθν πλάτθ, ςτο ςτικοσ 
και ςτθ μζςθ.  
• Αποςβεςτιρεσ ενζργειασ τα οποία είναι ςυςτιματα που αποςβζνουν τθν ενζργεια ςε 
περίπτωςθ πτϊςθσ (ςυνικωσ με το ξιλωμα τμιματοσ τουσ)  
• Ανακόπτθσ πτϊςθσ απολφτωσ αυτόματοσ, από ανοξείδωτο ατςάλι. Τα ςυςτιματα αυτά 
μπλοκάρουν κατά τθν πτϊςθ και τθ ςταματοφν. Σε περίπτωςθ οριηοντίων μετακινιςεων 
πρζπει να είναι δυνατι θ κίνθςθ μζςω ςυρματόςχοινου αγκυρωμζνου ςε ςτακερά και 
αςφαλι ςθμεία μζςω του οποίου κα διζρχεται ο αποςβεςτιρασ ι ο ανακόπτθσ. Ρρότυπα 
ΕΝ 361 για τισ εξαρτφςεισ, 355 για αποςβεςτιρεσ και 358 για ανακόπτεσ.  

 Σιμανςθ: CE 
 
32. ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ  
Ρεδίο χριςθσ:Εργαςίεσ ςε φψοσ 
Ηϊνθ με επζνδυςθ πλιρωσ ρυκμιηόμενθ με γριγορθσ αποδζςμευςθσ ιμάντα. Ρλιρθσ με 
δφο πλευρικοφσ D δαχτυλίουσ που να μποροφν να μετακινθκοφν προσ τα πίςω. 
Ρρότυπο:ΕΝ 358 
 
33. ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΑΡΟ ΧΘΜΛΚΑ 
Ρεδίο χριςθσ: Σε ψεκαςμοφσ, βαφζσ .   
Χαρακτθριςτικά: Είναι ενιαίεσ  ςτολζσ που προςτατεφουν από πιτςιλίςματα χθμικϊν 
ουςιϊν και ςκόνεσ ενϊ παράλλθλα επιτρζπουν τθν αναπνοι του δζρματοσ.  
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Ρρότυπα: ΕΝ 340:2003>EN ISO 13688/2013, ΕΝ 14605:2005 (τφποσ 4), ΕΝ-13034:2005 
(τφποσ 6), ΕΝ ISO 13982-1:2004 (τφποσ 5) , ΕΝ 14126:2003 ( τφποσ 4-Β), ΕΝ 1149-5:2008,EN 
1073-2 
Σιμανςθ:            

 CE 
 Καταςκευαςτισ, ζτοσ καταςκευισ , κωδικό του προϊόντοσ, εργαςτιριο 

πιςτοποίθςθσ  . 
 Εικονόςθμο  προςταςίασ  από πιτςιλίςματα  χθμικϊν ουςιϊν   

 
Κωδικοί προςταςίασ :  

 4 προςταςία από αερολφματα (spray)  
 5 προςταςία από ςκόνεσ  
 6 προςταςία από πιτςιλίςματα υγρϊν ουςιϊν   

ΜΕΓΕΘΘ M-3XL   
 
34. ΡΟΔΛΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ 
Ρεδίο χριςθσ : Συγκολλιςεισ 
Χαρακτθριςτικά : Ροδιζσ από ειδικά επεξεργαςμζνο πυρίμαχο δζρμα (κροφτα). 
Ρρότυπο ΕΝ ISO 11611:2015 
Σιμανςθ : 
CE    
Καταςκευαςτισ , κωδικόσ προϊόντοσ , εργαςτιριο πιςτοποίθςθσ , ζτοσ καταςκευισ . 
Εικονόςθμο προςταςίασ. 
 
35. ΕΡΛΓΟΝΑΤΛΔΕΣ 
 Οι επιγονατίδεσ είναι καταςκευαςμζνεσ από καουτςοφκ ι από  ςυνκετικά υλικά πάχουσ 
τουλάχιςτον ενόσ εκατοςτοφ , ςτθν πρόςκια επιφάνεια κα φζρουν ραβδϊςεισ επικυμθτό 
τηελ για μεγαλφτερθ άνεςθ  , ςτθν οπίςκια επιφάνεια να φζρουν δφο ιμάντεσ ςυγκράτθςθσ 
ςτο γόνατο εφρουσ τουλάχιςτον δζκα πζντε χιλιοςτϊν , ελαςτικοφσ ι προςαρμοςμζνουσ με 
μθχανιςμό εφχρθςτθσ πόρπθσ .  
Εςωτερικά : από υλικό που επιτρζπει τθν αναπνοι του δζρματοσ  
Εξωτερικά : από υλικό που  είναι ανκεκτικό ςτθν τριβι , ςτισ χθμικζσ ουςίεσ αντιολιςκθτικό 
και εφκαμπτο  και ςυνοδεφονται από 2 ηεφγθ ιμάντων.     
Ρρότυπο EN 14404:2004+A1:2010  
 
36. ΡΟΔΛΑ ΣΑΜΑΑΚΛ   
Ροδιά ςαμαράκι με δεςίματα ςτο πλάϊ κ μία μπροςτινι τςζπθ ςε διάφορα χρϊματα. 
Μεγζκθ S-XXL 
 
 
37. ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΛΑ ΕΞΩΤΕΛΚΕΣ ΕΓΑΣΛΕΣ  
Ρεδίο χριςθσ: για όλεσ τισ εργαςίεσ με βροχι κ κρφο 
Χαρακτθριςτικά : 
• Μπουφάν τφπου Bomber(κοντό μπουφάν) καταςκευαςμζνο από 100% πολυεςτζρα, 
φφανςθ 300DOxford με επικάλυψθ πολυουρεκάνθ (PU). 

• Να φζρει ελαφριά επζνδυςθ για το κρφο από 100% πολυεςτζρα (ποπλίνα). 

• Στο γιακά κα ζχει επζνδυςθ φλισ κ να φζρει εςωτερικά αναδιπλοφμενθ κουκοφλα και τα 
μανίκια να ζχουν εςωτερικά δεφτερο μανίκι κυζλθσ. 

• Να φζρει περιμετρικά του κορμοφ και ςτα μανίκια δυο οριηόντιεσ και δυο κάκετεσ 
αντανακλαςτικζσ ταινίεσ αργυροφ χρϊματοσ. 
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• Να ζχει πολυχρθςτικζσ τςζπεσ και αδιαβροχοποιθμζνεσ ραφζσ. 

• Το χρϊμα του κα είναι κίτρινο. 

• Να κλείνει με φερμουάρ διπλισ ολίςκθςθσ το οποίο κα καλφπτεται με πατιλζτα. 

 Ρρότυπα: EN 20471, ΕΝ343, ΕΝ 342,EN ISO 13688 
• Εικονóςθμο για αντανακλαςτικζσ ενδυμαςίεσ και ο κωδικóσ 3 

• ΕΝ 343 (3-1) 

Μζγεκοσ: S ζωσ 5XL (S,M, L, XL, XXL,XXXL,4XL,5XL) 
38. ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ  
Ρεδίο χριςθσ : Συγκολλιςεισ 
Χαρακτθριςτικά :Το ςετ περιλαμβάνει Κουκοφλα, Μανίκια, Κάλυμμα μπότασ από ειδικά 
επεξεργαςμζνο πυρίμαχο δζρμα (κροφτα). 
Ρρότυπο για το κακζνα ΕΝ ISO 11611:2015 
Σιμανςθ : 
CE    
Καταςκευαςτισ , κωδικόσ προϊόντοσ , εργαςτιριο πιςτοποίθςθσ , ζτοσ καταςκευισ . 
Εικονόςθμο προςταςίασ. 
 
39. ΟΜΡΑ  
όμπα εργαςίασ από βαμβακερό φφαςμα 245g με εξαιρετικι αντοχι ςτα πλυςίματα κ με 3 
τςζπεσ αποκικευςθσ. 
Μεγζκθ:S-5XL 
 
40. ΟΜΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΛΝΘ  
όμπα εργαςίασ από βαμβακερό 100% φφαςμα 305g με εξαιρετικι αντοχι ςτα πλυςίματα κ 
με 3 τςζπεσ αποκικευςθσ. 
Μεγζκθ:S-3XL 
 
41. ΡΥΛΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ  
Ρεδίο χριςθσ:Ζκτακτεσ περιπτϊςεισ πυρόςβεςθσ.  
Χαρακτθριςτικά: Μονοκόμματεσ ςτολζσ ολόςωμεσ από πυρίμαχο υλικό κ ανακλαςτικζσ 
ταινίεσ. 
 
Ρρότυπα:EN 340, EN 15614,EN 1149-5,EN ISO 11612 
Σιμανςθ : 
CE    
Καταςκευαςτισ , κωδικόσ προϊόντοσ , εργαςτιριο πιςτοποίθςθσ , ζτοσ καταςκευισ . 
Εικονόςθμο πυρίμαχων ιδιοτιτων 
 
42. ΑΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ 
Ρεδίο χριςθσ : για όλεσ τισ εργαςίεσ  
Χαρακτθριςτικά: Θμιάρβυλο, με φψοσ που προςτατεφει τα ςφυρά ,με  προςτατευτικό 
κάλυμμα δακτφλων και αντιολιςκθτικι ςόλα πολυουρεκάνθσ κ καουτςοφκ  για μζγιςτθ 
αντιολίςκθςθ κ απορρόφθςθ των κραδαςμϊν.Από δζρμα NABUK,ανκριδωτικι επζνδυςθ,με 
πολυμερικό υλικό(όχι μεταλλικό) προςταςίασ δαχτφλων 200 Joule,ζνκετο προςταςίασ 
πζλματοσ ςυνκετικό κ όχι μεταλλικό ϊςτε να είναι πιο ελαφρφ,ειδικι εςωτερικι 
διαπνζουςα επζνδυςθ,ςφμφωνα με το EN 20345. 
      Ρρότυπο EN 20345:2011,S3,SRC,HRO 
      Σιμανςθ: 

 CE 
 Καταςκευαςτισ ,κωδικόσ προϊόντοσ ,ζτοσ καταςκευισ ,μζγεκοσ 
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 Το ςφμβολο S3 που ςυμβολίηει: 
 Ρροςταςία δακτφλων  
 Απορρόφθςθ μθχανικισ ενζργειασ ςτθ φτζρνα  
 Υδατοπερατότθτα και απορρόφθςθ νεροφ 
 Ρροςταςία τθσ ςόλασ ζναντι διάτρθςθσ  
 Αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ 
 Στθ ςόλα oil resistant 

 
Μζγεκοσ: 37-48 
 
43. ΓΑΛΟΤΣΕΣ 
Ρεδίο χριςθσ : εργαςίεσ ςε φπαικρο κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ . 
Χαρακτθριςτικά: Αδιάβροχθ μπότα από ςυνκετικό υλικό  με αντιολιςκθτικι ςόλα θ οποία 
κα ζχει ενδιάμεςθ ςόλα από νιτρίλιο για να απορρόφα πιο αποτελεςματικά τισ ανωμαλίεσ 
του εδάφουσ, ανκεκτικι ςτο πετρζλαιο, τα καφςιμα κ τα οξζα, να  ζχει καλφτερθ 
κερμομόνωςθ ,προςτατευτικά  δακτφλων και προςτατευτικό ζναντι διάτρθςθσ.  
Ρρότυπο  20345:2011,S5 SRC,EN 13832-2:2006 

Σιμανςθ:            
  CE 
 Καταςκευαςτισ ,κωδικόσ προϊόντοσ ,ζτοσ καταςκευισ ,μζγεκοσ 
 Το ςφμβολο S5 που ςυμβολίηει: 
 Ρροςταςία δακτφλων  
 Απορρόφθςθ μθχανικισ ενζργειασ ςτθ φτζρνα  
 Υδατοπερατότθτα και απορρόφθςθ νεροφ 
 Ρροςταςία τθσ ςόλασ ζναντι διάτρθςθσ 
 Αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ  

         Μζγεκοσ: 36-48 
 
44 . ΡΑΡΟΥΤΣΛΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΛΚΑ 
Χαρακτθριςτικά: Θμιάρβυλο, με φψοσ που προςτατεφει τα ςφυρά ,με προςτατευτικό 
κάλυμμα δακτφλων και αντιολιςκθτικι ςόλα 500V . 
      Ρρότυπο EN 20344:2011, 20345:2011 SB FO E P WRU HRO 
      Σιμανςθ: 

 CE 
 Καταςκευαςτισ ,κωδικόσ προϊόντοσ ,ζτοσ καταςκευισ ,μζγεκοσ 
 Το ςφμβολα SB,FO,E,P,WRU,HRO που ςυμβολίηουν: 
 Ρροςταςία δακτφλων  
 Απορρόφθςθ μθχανικισ ενζργειασ ςτθ φτζρνα  
 Υδατοπερατότθτα και απορρόφθςθ νεροφ 
 Ρροςταςία τθσ ςόλασ ζναντι διάτρθςθσ  
 Αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ  
 Στθ ςόλα oil resistant 
 Να ζχει ανταπεξζλκει τθ δοκιμι  διθλεκτρικισ αντοχισ ςε 5kV . 

 
Μζγεκοσ: 39-47 
 
45. ΡΑΡΟΥΤΣΛΑ ΑΝΤΛΟΛΛΣΚΘΤΛΚΑ  
Ραποφτςια αςφαλείασ από υψθλισ ποιότθτασ μικροίνεσ που είναι ανκεκτικζσ ςτο νερό κ να 
πλζνονται. 
Σόλα πολυουρεκάνθσ (PU) αυτοκακαριηόμενθ που να εμποδίηει τθν μόλυνςθ κ να παρζχει 
ενιςχυμζνθ αντίςταςθ ολίςκθςθσ κ ανκεκτικότθτα. 

ΑΔΑ: Ψ7ΜΘΩΕΩ-ΤΥΦ



- 74 -  

Ρρότυπα:EN 20345 S2 SRC 
Σιμανςθ: 

 CE 
 Καταςκευαςτισ ,κωδικόσ προϊόντοσ ,ζτοσ καταςκευισ ,μζγεκοσ 
 Το ςφμβολο S2 που ςυμβολίηει: 
 Ρροςταςία δακτφλων  
 Απορρόφθςθ μθχανικισ ενζργειασ ςτθ φτζρνα  
 Υδατοπερατότθτα και απορρόφθςθ νεροφ 
 Αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ 
 Στθ ςόλα oil resistant 

 
Μεγζκθ:34-48 
 
46. ΡΑΡΟΥΤΣΛΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΩ  
 Χαρακτθριςτικά: Σαμπό αςφαλείασ διάτρθτο για να αναπνζει το πόδι με 
μθ μεταλλικό ζνκετο προςταςίασ, αντιολιςκθτικό με απορρόφθςθ ενζργειασ κροφςθσ 
ςτθ φτζρνα, 100% μθ μεταλλικά κ αντιςτατικά 
Ρρότυπο ΕΝ 20345 SB E A SRC 
Σιμανςθ: 
 CE 
• Καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ καταςκευισ, μζγεκοσ 
 Ρροςταςία δακτφλων. 
Μεγζκθ:36-47 
 
47. ΜΟΝΩΤΛΚΑ ΕΓΑΛΕΛΑ 
ΣΕΤ ΑΡΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΡΟ: Ρζνςα μονωμζνθ βαρζωσ τφπου 1.000 v,Κόφτθσ - απογυμνωτισ 
καλωδίων 1.000 v , Κ Μυτοτςίμπιδo μονωμζνο βαρζωσ τφπου 1.000 v(διπλισ επίςτρωςθσ) 
Κατςαβίδι (3 ίςα και 3 ςταυροκατςάβιδα ) μονωμζνο  τφπου 1.000 v  
Ρεδίο χριςθσ: εργαςίεσ ςε χαμθλι τάςθ ταυτόχρονα με γάντια. 
Χαρακτθριςτικά: μόνωςθ χειρολαβισ διπλισ επίςτρωςθσ για επιπλζον αςφάλεια ζναντι 

τάςεωσ 1000 V κ μόνωςθ χειρολαβισ ζναντι τάςεωσ 1000 V για τα κατςαβίδια. 
 Σιμανςθ: Καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, αρικμόσ ςειράσ, ζτοσ καταςκευισ, ςιμα 

Διεκνοφσ Θλεκτροτεχνικισ Επιτροπισ (IEC 60900) 
 Ρρότυπα: ΕΝ-60900 Ε2 (Εργαςίεσ υπό τάςθ- Εργαλεία χειρόσ για χριςθ υπό τάςθ ζωσ 1000 

V εναλλαςςόμενου ρεφματοσ και 1500 V ςυνεχοφσ ρεφματοσ) 
 
Πλα τα είδθ κα είναι καινοφργια, τελευταίασ τεχνολογίασ. Σε όλα τα είδθ κα γίνονται δεκτζσ 

προςφορζσ ιςοδφναμεσ ι καλφτερεσ των απαιτιςεων (εφόςον δεν ξεπερνοφν το ποςό του 

ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ για το κάκε είδοσ). 

 

Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να ζχουν υπόψθ τουσ: 
 

1. Ο διαγωνιηόμενοσ που κα αναδειχκεί από τθν διαδικαςία προςωρινόσ μειοδότθσ, 
κα υποβάλλει δείγματα των προςφερόμενων ειδϊν για τθν αξιολόγθςθ τθσ 
καταλλθλότθτάσ τουσ, για όςα είδθ τουλάχιςτον ηθτθκοφν από τθν επιτροπι 
διαγωνιςμοφ. 

2. Για τα υποδιματα και όλα τα είδθ που χρειάηονται μεγζκθ, ο προμθκευτισ κα 
ςυνεννοθκεί με το Τμιμα Ρρομθκειϊν, Διαχείριςθσ Υλικοφ & Αποκικθσ, για τθν 
ςωςτότερθ εφαρμογι των ειδϊν.   
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3. Ο διαγωνιηόμενοι επί ποινι αποκλειςμοφ  κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά των 
υλικϊν από πιςτοποιθμζνο φορζα δοκιμϊν χϊρασ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 
μεταφραςμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα από επίςθμουσ - αναγνωριςμζνουσ 
μεταφραςτζσ. Ρροςφορζσ χωρίσ τθν προαναφερκείςα ςιμανςθ και τα 
προαναφερόμενα πιςτοποιθτικά δοκιμϊν ςυνοδευόμενα από επίςθμεσ 
μεταφράςεισ, δεν γίνονται αποδεκτζσ για ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό   - (αφορά τα 
πιςτοποιθτικά δοκιμϊν ι πρότυπα και όχι ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια)                                                                 

4. Θα πρζπει τα υπό προμικεια είδθ να παραδοκοφν ςτισ αποκικεσ του Διμου 
κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τισ υπθρεςίεσ (Τμιμα Ρρομθκειϊν, Διαχείριςθσ Υλικοφ & 
Αποκικθσ) και κα παραλθφκοφν  από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και 
Ραραλαβισ, ενϊ κα είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και τα δείγματα. 

5. Εάν κάποιο είδοσ είναι ελαττωματικό ι δεν ανταποκρίνεται ςτισ προδιαγραφζσ , 
δεν κα παραλαμβάνεται από τθν επιτροπι και κα επιςτρζφεται ςτον προμθκευτι. 

6. Ο ανάδοχοσ προμθκευτισ υποχρεοφται να προβεί ςε επίδειξθ χριςθσ των ειδϊν 
ατομικισ προςταςίασ και να εκπαιδεφςει το προςωπικό του Διμου που κα 
χρθςιμοποιιςει τα είδθ, αν τοφτο του ηθτθκεί. 

7. Για όλα τα πρότυπα που είχε παφςει θ ιςχφσ του  και ζχουν αντικαταςτακεί με 
καινοφργια γίνονται δεκτά τα νζα αρκεί να είναι ςφμφωνα με τθν οδθγία 
89/686/ΕΟΚ και των αντικαταςτάςεων αυτισ 2011/C 205/01   

          Οι παραπάνω όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν είναι απαράβατοι επί ποινι 
αποκλειςμοφ 
Επίςθσ: 

 Ππου αναφζρονται γάντια, άρβυλα και γαλότςεσ ωσ τεμάχιο, νοείται ηευγάρι, εκτόσ 
από τα γάντια μιασ χριςεωσ που νοείται κουτί 100 τεμαχίων 

 Ππου αναφζρεται μάςκα φίλτρο 1 νοείται κουτί 10 τεμαχίων 

 Ππου αναφζρονται μονωτικά εργαλεία νοείται ςετ θλεκτρολόγων που 
περιλαμβάνει: Ρζνςα μονωμζνθ βαρζωσ τφπου 1.000 v Κόφτθσ - απογυμνωτισ 
καλωδίων 1.000 v Κατςαβίδι (3 ίςα και 3 ςταυροκατςάβιδα ) Μυτοτςίμπιδo 
μονωμζνο βαρζωσ τφπου 1.000 v 

 

ΑΚΟ 2ο : Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ 

 
 

 

ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΘΣ 
ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ: 1.068 

   α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 26704 1,90 50.737,60 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 14166 1,00 14.166,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΙΝΑ (ηευγάρι) 16466 1,80 29.638,80 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ (ηευγάρι) 66 21,00 1.386,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ PVC (ηευγάρι) 2966 2,20 6.525,20 

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

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ (ηευγάρι) 40 8,00 320,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΟ 1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 12022 10,00 120.220,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΘΜΙΣΕΩΣ ΡΟΣΩΡΟΥ Α13 ι ΙΣΟΔΥΝΑΜΘ 
ΦΙΛΤΟΜΑΣΚΑ 892 20,00 17.840,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ 38 18,00 684,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ AVEC 23 224 105,00 23.520,00 
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12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ 1842 5,00 9.210,00 

13 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ 62 900,00 55.800,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΘΛΙΑΚΘ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 826 13,00 10.738,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 454 5,00 2.270,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 558 9,00 5.022,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΣΘΣ GOGGLES 26 12,00 312,00 

18 ΚΑΝΘ 352 10,00 3.520,00 

19 ΘΜΙΚΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΙΔΑ 42 15,00 630,00 

20 ΑΣΡΙΔΙΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ 42 18,00 756,00 

21 ΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΠ ΡΤΩΣΘ 214 20,00 4.280,00 

22 ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ 1094 12,00 13.128,00 

23 ΩΤΟΑΣΡΙΔΕΣ ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 606 8,00 4.848,00 

24 ΡΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ 2306 25,00 57.650,00 

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

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 1800 6,00 10.800,00 

27 ΝΙΤΣΕΑΔΕΣ 1274 45,00 57.330,00 

28 ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΟΧΟ 1080 38,00 41.040,00 

29 ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 1856 22,00 40.832,00 

30 ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΙΕΣ 416 18,00 7.488,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ, ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ 76 160,00 12.160,00 

32 ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 28 30,00 840,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΧΘΜΙΚΑ  186 12,00 2.232,00 

34 ΡΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ 32 15,00 480,00 

35 ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 246 15,00 3.690,00 

36 ΡΟΔΙΑ ΣΑΜΑΑΚΙ 620 12,00 7.440,00 

37 ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ 76 38,00 2.888,00 

38 ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ 12 70,00 840,00 

39 ΟΜΡΑ 74 16,00 1.184,00 

40 ΟΜΡΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 282 20,00 5.640,00 

41 ΡΥΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 54 200,00 10.800,00 

42 ΑΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  1312 45,00 59.040,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 1316 18,00 23.688,00 

44 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ 28 65,00 1.820,00 

45 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΘΤΙΚΑ 664 35,00 23.240,00 

46 ΡΑΡΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΟ 74 38,00 2.812,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ 26 100,00 2.600,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 104356   840.541,60 

  Φ.Ρ.Α. 24%     201.729,98 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ     1.042.271,58 

 

ΑΚΟ 3ο : Τόποσ και Χρόνοσ Ραράδοςθσ 

 

Κατά το άρκρο 24 του παραρτιματοσ Αϋ τθσ παροφςθσ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Γ’ – ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ 
(ανικει ςτθ διακιρυξθ με αρικμό 18313/5589-31/03/2020) 

 
 

ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ ΕΡΛΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
 

Ονομαςία Τράπεηασ...............................................................................  

Κατάςτθμα.............................................................................................  

Θμερομθνία Ζκδοςθσ..........  

Ευρϊ.................................…  

 

Ρροσ  

ΔΘΜΟ ΛΩΑΝΝΛΤΩΝ 

ΡΛ. Α. ΡΑΡΑΝΔΕΟΥ 5 

Τ.Κ. 45221 - ΛΩΑΝΝΛΝΑ 

 

ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ Α..................ΕΥΩ ….. 

 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα με τθν παροφςα επιςτολι θ οποία 

παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ 

και διηιςεωσ, για ποςό των ……………..….(ολογράφωσ το ποςό)………………. ευρϊ 

(………………..αρικμθτικϊσ το ποςό………………..… €) υπζρ του (όνομα διαγωνιηόμενου), Δ/νςθ. 

(ζδρα διαγωνιηόμενου), με ΑΦΜ …….. για τθ ςυμμετοχι τ.. ςτον διενεργοφμενο διαγωνιςμό 

με καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν τθν 15/04/2020 για τθν προμικεια 

«ΛΟΛΡΩΝ ΡΑΟΧΩΝ ΣΕ ΕΛΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ)», ςφμφωνα με τθν υπϋ 

αρικμ. 18314/5590-31/032020 προκιρυξθ του Αντιδθμάρχου Ιωαννίνων. 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο μασ υποχρεϊςεισ τ.. εν λόγω ……. που απορρζουν από 

τθ ςυμμετοχι τ.. ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό κακϋ όλο τον χρόνο ιςχφοσ μασ.  
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Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι μασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ 

καμιά από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ μασ 

απαίτθςθσ εντόσ πζντε (5) θμερϊν, από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι μασ.  

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ μασ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο μασ 

Υπθρεςίασ μασ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά μασ κα μασ υποβλθκεί πριν από 

τθν θμερομθνία λιξθσ μασ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ μασ εγγφθςθσ, το ποςό μασ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο ιςχφον 

τζλοσ χαρτοςιμου.  

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν.................... 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο 

Δθμόςιο και τα ΝΡΔΔ ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό μασ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το 

όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά 

μασ. 

 
ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ ΕΡΛΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

 
Ονομαςία Τράπεηασ...............................................................................  

Κατάςτθμα.............................................................................................  

Θμερομθνία Ζκδοςθσ..........  

Ευρϊ.................................…  

 

Ρροσ  

ΔΘΜΟ ΛΩΑΝΝΛΤΩΝ 

ΡΛ. Α. ΡΑΡΑΝΔΕΟΥ 5 

Τ.Κ. 45221 - ΛΩΑΝΝΛΝΑ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α..................ΕΥΩ ….. 

 
Ζχουμε τθν τιμι να μασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα με τθν παροφςα επιςτολι θ οποία 

παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ μασ διαιρζςεωσ 

και διηιςεωσ, του ποςοφ των ….(ολογράφωσ το ποςό)… ευρϊ (….αρικμθτικϊσ το ποςό… €) 

υπζρ μασ… ……………………………………………………., Δ/νςθ ………………………, με ΑΦΜ ………………. 

για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων μασ ςφμβαςθσ με αρικμό………. ςυνολικισ αξίασ ……….. που 

αφορά τθν προμικεια  «ΛΟΛΡΩΝ ΡΑΟΧΩΝ ΣΕ ΕΛΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ)», 

ςφμφωνα με τθν υπϋ αρικμ. 18314/5590-31/032020 προκιρυξθ του Αντιδθμάρχου 

Ιωαννίνων. 
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Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο μασ υποχρεϊςεισ τ.. εν λόγω που απορρζουν από τθν 

καλι εκτζλεςθ μασ ανωτζρω ςφμβαςθσ κακϋ όλο τον χρόνο ιςχφοσ μασ.  

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι μασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ 

καμιά από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ μασ 

απαίτθςθσ εντόσ πζντε (5) θμερϊν, από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι μασ.  

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ μασ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο μασ 

Υπθρεςίασ μασ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά μασ κα μασ υποβλθκεί πριν από 

τθν θμερομθνία λιξθσ μασ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ μασ εγγφθςθσ, το ποςό μασ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο ιςχφον 

τζλοσ χαρτοςιμου.  

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν...........................................  

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο 

Δθμόςιο και τα ΝΡΔΔ ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό μασ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το 

όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά 

μασ. 

 

Σθμειϊνεται ότι θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κα διαμορφωκεί ανάλογα για τον 
Διμο Λωαννιτϊν και κάκε Ν.Ρ.Δ.Δ. , προ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και ςε 
ςυνεννόθςθ με κάκε φορζα. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Δ’ – ΣΧΕΔΛΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
(ανικει ςτθ διακιρυξθ με αρικμό …………….) 

 
 

Σθμειϊνεται ότι οι παρακάτω ςυμβάςεισ αποτελοφν γενικό υπόδειγμα και κα 
προςαρμοςτοφν για κάκε φορζα, ανάλογα με το οικονομικό αποτζλεςμα του 
διαγωνιςμοφ. 

 
 

 

 
 
ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
ΔΘΜΟΣ  ΛΩΑΝΝΛΤΩΝ 
…………………………. 
 

Λωάννινα: ../../2020 
Α.Ρ.:  

Δθμόςια Σφμβαςθ 
«ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΛΟΛΡΩΝ ΡΑΟΧΩΝ ΣΕ ΕΛΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ)» 

για  24 μινεσ (2 χρόνια) για τισ ανάγκεσ του Διμου Λωαννιτϊν 
 
Στα Ιωάννινα ςιμερα …./…./ 2020, ιμερα ……………….., οι υπογράφοντεσ τθν παροφςα, 

αφενόσ ο  Διμοσ Ιωαννιτϊν,  ωσ ανακζτουςα αρχι, που εδρεφει ςτα Ιωάννινα,  με Α.Φ.Μ. 
997908926 και Δ.Ο.Υ Ιωαννίνων, και εκπροςωπείται νόμιμα από τον Διμαρχο κ. Μωυςι 
Ελιςάφ και αφετζρου θ εταιρεία ………………………………. –  Α.Φ.Μ. ………………- Δ.Ο.Υ.  
…………………………., που κα καλείται ςτο εξισ «ανάδοχοσ/προμθκευτισ», ςυμφϊνθςαν και 
ζκαναν αποδεκτά τα ακόλουκα: 

 
Σφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. 203/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ . 

κατακυρϊκθκε ςτον ανάδοχο  το αποτζλεςμα του διεκνοφσ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ, για 
τθν προμικεια ΛΟΙΡΩΝ ΡΑΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) για 24 μινεσ (2 
χρόνια),  για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν του Διμου Ιωαννιτϊν (διακιρυξθ 
…………………………………….) και ςτθν τιμι τθσ οικονομικισ του προςφοράσ 
………………………………. € 

Φςτερα από τα παραπάνω, οι ςυμβαλλόμενοι με τθν ιδιότθτα που προαναφζρκθκε και  
 
ζχοντασ υπόψθ: 

 

 Το Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Το Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν» 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-
2016)όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει .  

ΑΔΑ: Ψ7ΜΘΩΕΩ-ΤΥΦ



- 81 -  

 Το Ν.2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» 
(Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Το Ν.2859/2000 «Κφρωςθ Κϊδικα Φ.Ρ.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο Γ.Ε.Μ.Θ. & εκςυγχρονιςμόσ τθσ 
Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει.  

 Το Ν.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων 
και πράξεων κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτό διοικθτικϊν οργάνων ςτο 
διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Το Ν.4013/2011 «περί ςφςταςθσ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 
και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-
2011), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Το άρκρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα 
εφαρμογισ του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ 
διατάξεισ» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Τισ διατάξεισ του Ν.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-
03-2014), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Το Ν.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ 
τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»(ΦΕΚ 143/Α/28-
06-2014) , όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

 Τισ διατάξεισ του Βιβλίου IV ( άρκρα 345-374 ) Ν.4412/16 που διζπουν τισ διαφορζσ 
που αναφφονται από πράξεισ θ παραλιψεισ ,οι οποίεσ εκδίδονται θ ςυντελοφνται 
μετά τθν 26/6/2017 κακϊσ και τισ διατάξεισ του Ρ.Δ 39/17 «Κανονιςμόσ εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ)», 

 Το. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ 
διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 
82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που 
μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των 
νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα » , τθσ κοινισ απόφαςθσ των 
Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 
‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ 
τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ 
Οικονομίασ και Οικονομικϊν με αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) 
“Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ”, 

 Τθ διάταξθ τθσ παραγράφου 16 άρκρου 47 Ν.4472/17 με βάςθ τθν οποία  θ  
δθμοςίευςθ  τθσ προκιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ αντικακιςτά τθν υποχρζωςθ 
δθμοςίευςθσ ςτο Τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ 
Κυβζρνθςθσ θ οποία παφει να ιςχφει λόγω ζκδοςθσ τθσ Υ.Α 57654/22.5.2017 ( ΦΕΚ 
1781/23.5.2017 τ.Β ) 

 Τθν  με αρ.  57654/22.5.2017 Υπουργικι Απόφαςθ (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β’ ) 
«φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων του Υπουργείου Οικονομίασ και  
Ανάπτυξθσ.  

 Τθν με αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017 τ.Β 1924) Απόφαςθσ του 
Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», 
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 Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/7 ΤΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ τθσ 5θσ Ιανουαρίου 
2016 για τθν κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο Ρρομικειασ 

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν 
Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων 
πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ» 

 του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ 
διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ» 

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

 του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου 
ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ» 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και 
Ρολιτιςτικά Θζματα" 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια 
ζγγραφα και ςτοιχεία" 

 του π.δ. 80/2016 (Α'145) "Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ" 

 τθσ με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 του ν. 4555/18 (φ 133/18 τ.α') «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ - 
Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. *Ρρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣΙ»+ - υκμίςεισ.... και άλλεσ διατάξεισ» 

 τισ διατάξεισ του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/8-6-2006) «Δθμοτικόσ και Κοινοτικόσ 
Κϊδικασ» όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν 

 τθσ υπ. αρικ. 43726/8-6-2019 (Φ.Ε.Κ. 2208/2019 τεφχοσ Βϋ) Κ.Υ.Α. - Ραροχι μζςων 
ατομικισ προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των OTA α' και β' βακμοφ και των νομικϊν 
προςϊπων αυτϊν και μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ 

 του Φ.Ε.Κ. 4584/2019, τεφχοσ Βϋ(13/12/2019) - Μερικι τροποποίθςθ τθσ αρικμ. 
43726/7-6-2019 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ «Ραροχι μζςων ατομικισ 
προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των ΟΤΑ α' και β' βακμοφ και των νομικϊν προςϊπων 
αυτϊν και μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ» (Β' 2208) 

 

κακϊσ και 

 το υπ. αρικ. 45651/11257-22/07/2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
προσ τισ υπθρεςίεσ και τα Νομικά Ρρόςωπα του Διμου 

 το υπ. αρικ. 45692/413-2-8-2019 ζγγραφο των ΚΕΡ 

 το υπ. αρικ. οικ. 50166/2967-12/8/2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Τοπικισ Οικονομικισ 
Ανάπτυξθσ 

 το υπ. αρικ. 47526/908-1/8/2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ, όπωσ 
αυτό τροποποιικθκε με ταυτάρικμο ζγγραφο ςτισ 8/10/2019 

 το υπ. αρικ. 45680/743-2/8/2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Ρρογραμματιςμοφ, 
Οργάνωςθσ και Ρλθροφορικισ 

 το υπ. αρικ. 45684/7969-3/9/2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Ρεριβάλλοντοσ & 
Ρολεοδομίασ 

 το υπ. αρικ. 45691/5467-31/7/2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 
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 το υπ. αρικ. 45685/3739-7/8/2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Κακαριότθτασ, 
Ανακφκλωςθσ, Συντιρθςθσ Ζργων και Ρραςίνου 

 το υπ. αρικ. 47460/10367-30/7/2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Ραιδείασ, Δια βίου 
μάκθςθσ, Ιςότθτασ & Ρολιτιςμοφ 

 το υπ. αρικ. 45961/10016-2/8/2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Ραιδείασ, Δια βίου 
μάκθςθσ, Ιςότθτασ & Ρολιτιςμοφ – Τμιμα Ρολιτιςμοφ (Δθμοτικι Ρινακοκικθ) 

 το υπ. αρικ. 52993/1153-9/9/2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ 

 τθν κατάςταςθ δικαιοφχων του Αυτοτελοφσ Τμιματοσ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ 
Ρολιτικϊν Οργάνων, όπωσ αυτι υποβλικθκε με θλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 τθν κατάςταςθ δικαιοφχων Λοιπϊν Υπαλλιλων Κεντρικοφ Δθμαρχείου, όπωσ αυτι 
υποβλικθκε με θλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 τθν κατάςταςθ δικαιοφχων τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν, όπωσ αυτι 
υποβλικθκε με θλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 το υπ. αρικ. 45687/9947-29/7/2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν 

 το πρωτογενζσ αίτθμα όπωσ αναρτικθκε ςτο ΚΘΜΔΘΣ με ΑΔΑΜ 20REQ006458065 
2020-03-20, το τεκμθριωμζνο αίτθμα με αρ. πρωτ. 15698/4902-11/03/2020,  τθν 
Α.Α.Υ. 466/5002-12/03/2020, όπωσ αναρτικθκε ςτθν ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ 6ΧΙ1ΩΕΩ-3ΨΕ) 
και ςτο ΚΘΜΔΘΣ για ζγκριςθ του πρωτογενοφσ αιτιματοσ (ΑΔΑΜ 20REQ006458116 
2020-03-20) για τον Διμο Ιωαννιτϊν 

 το υπ. αρικ. 659/23-9-2019 ζγγραφο του Γιατροφ Εργαςίασ ςχετικά με τθν εκτίμθςθ 
των υφιςτάμενων κατά τθν εργαςία κινδφνων για τθν υγεία των εργαηομζνων, όπωσ 
αυτό κοινοποιικθκε ςτθν Δ/νςθ οικονομικϊν Υπθρεςιϊν με το υπ. αρικ. 
58846/4993-7/10/2019 ζγγραφο του γενικοφ Γραμματζα 

 το υπϋ αρικ. 71059/17998 – 07/11/2019  ζγγραφο προσ Τεχνικό αςφαλείασ και 
Σφλλογο Εργαηομζνων 

 το υπ. αρικ. 75053/19077-21/11/2019 ζγγραφο προσ τον Τεχνικό Αςφαλείασ που 
ορίςτθκε με τθν υπ. αρικ. 74117/6464-18/11/2019 (ΑΔΑ ΨΡΗΘΩΕΩ-ΑΟ4) απόφαςθ 
του Δθμάρχου Ιωαννίνων 

 το υπ. αρικ. 81618/18373-17/12/2019 ζγγραφο του Τεχνικοφ Αςφαλείασ 

 Τθν μελζτθ τθσ υπθρεςίασ 

 Τθν υπ. αρικ. 18313/5589 – 31/03/2020 Διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ 

 Τθν  με αρικμό 203/2020 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ( ΑΔΑ Ω2ΝΒΩΕΩ-
ΘΜΓ)   με τθν οποία εγκρίκθκαν α) οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και β) καταρτίςκθκαν  
οι όροι διακιρυξθσ για τθν παραπάνω προμικεια 

 Τισ  ανάγκεσ του Διμου  για τθν παραπάνω προμικεια ,                                                     
 
υπογράφουν τθν ςφμβαςθ αυτι με τουσ ακόλουκουσ όρουσ: 
 
ΑΚΟ 1ο : ΣΥΜΒΑΤΛΚΟ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ-ΡΟΣΟΤΘΤΑ-ΤΛΜΘ 
 
Ωσ αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται θ προμικεια ΛΟΙΡΩΝ ΡΑΟΧΩΝ ΣΕ 

ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) για 24 μινεσ (2 χρόνια), για τισ ανάγκεσ του Διμου 
Ιωαννιτϊν, ςφμφωνα με τον πίνακα που ακολουκεί: 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΘΜΟΥ ΛΩΑΝΝΝΛΤΩΝ - ΟΜΑΔΑ 1 
ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ: 690 

   α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 24408 1,90 46.375,20 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 13848 1,00 13.848,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΙΝΑ (ηευγάρι) 16442 1,80 29.595,60 
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4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ (ηευγάρι) 56 21,00 1.176,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ PVC (ηευγάρι) 2556 2,20 5.623,20 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΘΣΘΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  1934 9,00 17.406,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ (ηευγάρι) 40 8,00 320,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΟ 1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 1218 10,00 12.180,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΘΜΙΣΕΩΣ ΡΟΣΩΡΟΥ Α13 ι ΙΣΟΔΥΝΑΜΘ 
ΦΙΛΤΟΜΑΣΚΑ 676 20,00 13.520,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ 28 18,00 504,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ AVEC 23 106 105,00 11.130,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ 1254 5,00 6.270,00 

13 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ 62 900,00 55.800,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΘΛΙΑΚΘ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 824 13,00 10.712,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 450 5,00 2.250,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 332 9,00 2.988,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΣΘΣ GOGGLES 26 12,00 312,00 

18 ΚΑΝΘ 330 10,00 3.300,00 

19 ΘΜΙΚΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΙΔΑ 42 15,00 630,00 

20 ΑΣΡΙΔΙΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ 42 18,00 756,00 

21 ΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΠ ΡΤΩΣΘ 204 20,00 4.080,00 

22 ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ 858 12,00 10.296,00 

23 ΩΤΟΑΣΡΙΔΕΣ ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 590 8,00 4.720,00 

24 ΡΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ 1984 25,00 49.600,00 

25 ΜΡΛΟΥΗΑΚΙΑ T-SHIRT 4092 7,00 28.644,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 1762 6,00 10.572,00 

27 ΝΙΤΣΕΑΔΕΣ 1046 45,00 47.070,00 

28 ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΟΧΟ 858 38,00 32.604,00 

29 ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 1640 22,00 36.080,00 

30 ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΙΕΣ 104 18,00 1.872,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ, ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ 76 160,00 12.160,00 

32 ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 28 30,00 840,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΧΘΜΙΚΑ  64 12,00 768,00 

34 ΡΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ 20 15,00 300,00 

35 ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 232 15,00 3.480,00 

36 ΡΟΔΙΑ ΣΑΜΑΑΚΙ 222 12,00 2.664,00 

37 ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ 76 38,00 2.888,00 

38 ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ 12 70,00 840,00 

39 ΟΜΡΑ 6 16,00 96,00 

40 ΟΜΡΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 10 20,00 200,00 

41 ΡΥΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 54 200,00 10.800,00 

42 ΑΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  1276 45,00 57.420,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 914 18,00 16.452,00 

44 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ 16 65,00 1.040,00 

45 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΘΤΙΚΑ 162 35,00 5.670,00 

46 ΡΑΡΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΟ 6 38,00 228,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ 14 100,00 1.400,00 
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  ΣΥΝΟΛΟ 81000   577.480,00 

  Φ.Ρ.Α. 24%     138.595,20 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ     716.075,20 
 
Και αναλυτικά ανά Κ.Α. προχπολογιςμοφ:  
 

 

Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ  
Κ.Α.: 10.6063.106 
ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ: 2 

   

     α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι)   1,90 0,00 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 4 1,00 4,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΙΝΑ (ηευγάρι)   1,80 0,00 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ (ηευγάρι)   21,00 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ PVC (ηευγάρι) 4 2,20 8,80 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΘΣΘΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)    9,00 0,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ (ηευγάρι)   8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΟ 1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ)   10,00 0,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΘΜΙΣΕΩΣ ΡΟΣΩΡΟΥ Α13 ι ΙΣΟΔΥΝΑΜΘ 
ΦΙΛΤΟΜΑΣΚΑ   20,00 0,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ   18,00 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ AVEC 23   105,00 0,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ   5,00 0,00 

13 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ   900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΘΛΙΑΚΘ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ   13,00 0,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΡΟΥ   5,00 0,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ   9,00 0,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΣΘΣ GOGGLES   12,00 0,00 

18 ΚΑΝΘ   10,00 0,00 

19 ΘΜΙΚΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΙΔΑ   15,00 0,00 

20 ΑΣΡΙΔΙΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ   18,00 0,00 

21 ΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΠ ΡΤΩΣΘ   20,00 0,00 

22 ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ   12,00 0,00 

23 ΩΤΟΑΣΡΙΔΕΣ ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ   8,00 0,00 

24 ΡΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ   25,00 0,00 

25 ΜΡΛΟΥΗΑΚΙΑ T-SHIRT   7,00 0,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ   6,00 0,00 

27 ΝΙΤΣΕΑΔΕΣ   45,00 0,00 

28 ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΟΧΟ   38,00 0,00 

29 ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 4 22,00 88,00 

30 ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΙΕΣ   18,00 0,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ, ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ   160,00 0,00 

32 ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΧΘΜΙΚΑ    12,00 0,00 
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34 ΡΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ   15,00 0,00 

35 ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ   15,00 0,00 

36 ΡΟΔΙΑ ΣΑΜΑΑΚΙ   12,00 0,00 

37 ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00 

38 ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ   70,00 0,00 

39 ΟΜΡΑ   16,00 0,00 

40 ΟΜΡΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ   20,00 0,00 

41 ΡΥΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00 

42 ΑΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ    45,00 0,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ   18,00 0,00 

44 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ   65,00 0,00 

45 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΘΤΙΚΑ   35,00 0,00 

46 ΡΑΡΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΟ   38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ   100,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 12   100,80 

  Φ.Ρ.Α. 24%     24,19 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ     124,99 
 

 

ΔΟΜΘ ΚΑΤΣΛΚΑ  HOT SPOT  
Κ.Α.: 15.6063.002 
ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ: 52 

   α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 390 1,90 741,00 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι)   1,00 0,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΙΝΑ (ηευγάρι) 1246 1,80 2.242,80 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ (ηευγάρι)   21,00 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ PVC (ηευγάρι) 416 2,20 915,20 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΘΣΘΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  1248 9,00 11.232,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ (ηευγάρι)   8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΟ 1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 78 10,00 780,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΘΜΙΣΕΩΣ ΡΟΣΩΡΟΥ Α13 ι ΙΣΟΔΥΝΑΜΘ 
ΦΙΛΤΟΜΑΣΚΑ 28 20,00 560,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ   18,00 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ AVEC 23   105,00 0,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ 1248 5,00 6.240,00 

13 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ   900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΘΛΙΑΚΘ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ   13,00 0,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΡΟΥ   5,00 0,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 26 9,00 234,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΣΘΣ GOGGLES   12,00 0,00 

18 ΚΑΝΘ   10,00 0,00 

19 ΘΜΙΚΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΙΔΑ   15,00 0,00 

20 ΑΣΡΙΔΙΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ   18,00 0,00 
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21 ΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΠ ΡΤΩΣΘ   20,00 0,00 

22 ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ 56 12,00 672,00 

23 ΩΤΟΑΣΡΙΔΕΣ ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ   8,00 0,00 

24 ΡΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ   25,00 0,00 

25 ΜΡΛΟΥΗΑΚΙΑ T-SHIRT   7,00 0,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 124 6,00 744,00 

27 ΝΙΤΣΕΑΔΕΣ 82 45,00 3.690,00 

28 ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΟΧΟ   38,00 0,00 

29 ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ   22,00 0,00 

30 ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΙΕΣ 2 18,00 36,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ, ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ   160,00 0,00 

32 ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΧΘΜΙΚΑ    12,00 0,00 

34 ΡΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ   15,00 0,00 

35 ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 30 15,00 450,00 

36 ΡΟΔΙΑ ΣΑΜΑΑΚΙ   12,00 0,00 

37 ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00 

38 ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ   70,00 0,00 

39 ΟΜΡΑ   16,00 0,00 

40 ΟΜΡΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ   20,00 0,00 

41 ΡΥΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00 

42 ΑΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  72 45,00 3.240,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 72 18,00 1.296,00 

44 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ   65,00 0,00 

45 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΘΤΙΚΑ   35,00 0,00 

46 ΡΑΡΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΟ   38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ   100,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 5118   33.073,00 

  Φ.Ρ.Α. 24%     7.937,52 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ     41.010,52 
 

 

ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΡΟΛΛΤΛΣΜΟΥ ΑΚΛΘΤΛΣΜΟΥ  
ΚΟΛΝΩΝΛΚΘΣ ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ  
Κ.Α.: 15.6063.006 
ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ: 39 

   α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 192 1,90 364,80 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 192 1,00 192,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΙΝΑ (ηευγάρι)   1,80 0,00 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ (ηευγάρι)   21,00 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ PVC (ηευγάρι) 138 2,20 303,60 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΘΣΘΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  180 9,00 1.620,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ (ηευγάρι)   8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΟ 1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 60 10,00 600,00 
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9 
ΜΑΣΚΑ ΘΜΙΣΕΩΣ ΡΟΣΩΡΟΥ Α13 ι ΙΣΟΔΥΝΑΜΘ 
ΦΙΛΤΟΜΑΣΚΑ 126 20,00 2.520,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ   18,00 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ AVEC 23 6 105,00 630,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ 6 5,00 30,00 

13 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ   900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΘΛΙΑΚΘ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ   13,00 0,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΡΟΥ   5,00 0,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 108 9,00 972,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΣΘΣ GOGGLES   12,00 0,00 

18 ΚΑΝΘ   10,00 0,00 

19 ΘΜΙΚΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΙΔΑ   15,00 0,00 

20 ΑΣΡΙΔΙΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ   18,00 0,00 

21 ΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΠ ΡΤΩΣΘ   20,00 0,00 

22 ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ 66 12,00 792,00 

23 ΩΤΟΑΣΡΙΔΕΣ ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ   8,00 0,00 

24 ΡΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ 112 25,00 2.800,00 

25 ΜΡΛΟΥΗΑΚΙΑ T-SHIRT 194 7,00 1.358,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 18 6,00 108,00 

27 ΝΙΤΣΕΑΔΕΣ 66 45,00 2.970,00 

28 ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΟΧΟ 60 38,00 2.280,00 

29 ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 108 22,00 2.376,00 

30 ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΙΕΣ 60 18,00 1.080,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ, ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ   160,00 0,00 

32 ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΧΘΜΙΚΑ    12,00 0,00 

34 ΡΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ   15,00 0,00 

35 ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ   15,00 0,00 

36 ΡΟΔΙΑ ΣΑΜΑΑΚΙ 108 12,00 1.296,00 

37 ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00 

38 ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ   70,00 0,00 

39 ΟΜΡΑ 6 16,00 96,00 

40 ΟΜΡΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 6 20,00 120,00 

41 ΡΥΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00 

42 ΑΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  12 45,00 540,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 60 18,00 1.080,00 

44 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ   65,00 0,00 

45 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΘΤΙΚΑ 54 35,00 1.890,00 

46 ΡΑΡΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΟ 6 38,00 228,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ   100,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 1944   26.246,40 

  Φ.Ρ.Α. 24%     6.299,14 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ     32.545,54 
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Δ/ΝΣΘ ΚΑΚΑΛΟΤΘΤΑΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ, ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΕΓΩΝ ΚΑΛ ΡΑΣΛΝΟΥ  
Κ.Α.: 20.6063.004 
ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ: 395 

   α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 22924 1,90 43.555,60 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 11854 1,00 11.854,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΙΝΑ (ηευγάρι) 12164 1,80 21.895,20 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ (ηευγάρι) 32 21,00 672,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ PVC (ηευγάρι) 734 2,20 1.614,80 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΘΣΘΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  384 9,00 3.456,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ (ηευγάρι) 16 8,00 128,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΟ 1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 1034 10,00 10.340,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΘΜΙΣΕΩΣ ΡΟΣΩΡΟΥ Α13 ι ΙΣΟΔΥΝΑΜΘ 
ΦΙΛΤΟΜΑΣΚΑ 402 20,00 8.040,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ 12 18,00 216,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ AVEC 23 36 105,00 3.780,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ 0 5,00 0,00 

13 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ 26 900,00 23.400,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΘΛΙΑΚΘ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 598 13,00 7.774,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 332 5,00 1.660,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 112 9,00 1.008,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΣΘΣ GOGGLES 18 12,00 216,00 

18 ΚΑΝΘ 60 10,00 600,00 

19 ΘΜΙΚΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΙΔΑ 0 15,00 0,00 

20 ΑΣΡΙΔΙΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ 0 18,00 0,00 

21 ΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΠ ΡΤΩΣΘ 202 20,00 4.040,00 

22 ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ 600 12,00 7.200,00 

23 ΩΤΟΑΣΡΙΔΕΣ ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 470 8,00 3.760,00 

24 ΡΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ 1430 25,00 35.750,00 

25 ΜΡΛΟΥΗΑΚΙΑ T-SHIRT 3118 7,00 21.826,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 1148 6,00 6.888,00 

27 ΝΙΤΣΕΑΔΕΣ 680 45,00 30.600,00 

28 ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΟΧΟ 602 38,00 22.876,00 

29 ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 1364 22,00 30.008,00 

30 ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΙΕΣ 28 18,00 504,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ, ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ 26 160,00 4.160,00 

32 ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 30,00 120,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΧΘΜΙΚΑ  10 12,00 120,00 

34 ΡΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ 12 15,00 180,00 

35 ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 14 15,00 210,00 

36 ΡΟΔΙΑ ΣΑΜΑΑΚΙ 106 12,00 1.272,00 

37 ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ 0 38,00 0,00 

38 ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ 4 70,00 280,00 

39 ΟΜΡΑ 0 16,00 0,00 
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40 ΟΜΡΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 0 20,00 0,00 

41 ΡΥΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 26 200,00 5.200,00 

42 ΑΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  760 45,00 34.200,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 644 18,00 11.592,00 

44 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ 8 65,00 520,00 

45 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΘΤΙΚΑ 102 35,00 3.570,00 

46 ΡΑΡΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΟ 0 38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ 8 100,00 800,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 62104   365.885,60 

  Φ.Ρ.Α. 24%     87.812,54 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ     453.698,14 
 
 

 

Δ/ΝΣΘ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ  
Κ.Α.: 30.6063.006 
ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ: 96 

   α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 588 1,90 1.117,20 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 456 1,00 456,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΙΝΑ (ηευγάρι) 1664 1,80 2.995,20 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ (ηευγάρι) 24 21,00 504,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ PVC (ηευγάρι) 160 2,20 352,00 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΘΣΘΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  20 9,00 180,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ (ηευγάρι) 24 8,00 192,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΟ 1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 28 10,00 280,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΘΜΙΣΕΩΣ ΡΟΣΩΡΟΥ Α13 ι ΙΣΟΔΥΝΑΜΘ 
ΦΙΛΤΟΜΑΣΚΑ 12 20,00 240,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ 16 18,00 288,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ AVEC 23 36 105,00 3.780,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ 0 5,00 0,00 

13 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ 36 900,00 32.400,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΘΛΙΑΚΘ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 64 13,00 832,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 4 5,00 20,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 30 9,00 270,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΣΘΣ GOGGLES 8 12,00 96,00 

18 ΚΑΝΘ 178 10,00 1.780,00 

19 ΘΜΙΚΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΙΔΑ 0 15,00 0,00 

20 ΑΣΡΙΔΙΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ 0 18,00 0,00 

21 ΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΠ ΡΤΩΣΘ 0 20,00 0,00 

22 ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ 14 12,00 168,00 

23 ΩΤΟΑΣΡΙΔΕΣ ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 22 8,00 176,00 

24 ΡΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ 236 25,00 5.900,00 

25 ΜΡΛΟΥΗΑΚΙΑ T-SHIRT 376 7,00 2.632,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 174 6,00 1.044,00 

ΑΔΑ: Ψ7ΜΘΩΕΩ-ΤΥΦ
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27 ΝΙΤΣΕΑΔΕΣ 8 45,00 360,00 

28 ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΟΧΟ 74 38,00 2.812,00 

29 ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 100 22,00 2.200,00 

30 ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΙΕΣ 0 18,00 0,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ, ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ 34 160,00 5.440,00 

32 ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 8 30,00 240,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΧΘΜΙΚΑ  2 12,00 24,00 

34 ΡΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ 8 15,00 120,00 

35 ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 86 15,00 1.290,00 

36 ΡΟΔΙΑ ΣΑΜΑΑΚΙ 8 12,00 96,00 

37 ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ 76 38,00 2.888,00 

38 ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ 8 70,00 560,00 

39 ΟΜΡΑ 0 16,00 0,00 

40 ΟΜΡΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 0 20,00 0,00 

41 ΡΥΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 28 200,00 5.600,00 

42 ΑΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  256 45,00 11.520,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 14 18,00 252,00 

44 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ 8 65,00 520,00 

45 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΘΤΙΚΑ 0 35,00 0,00 

46 ΡΑΡΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΟ 0 38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ 6 100,00 600,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 4894   90.224,40 

  Φ.Ρ.Α. 24%     21.653,86 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ     111.878,26 
 
 

 

ΤΜΘΜΑ ΡΑΣΛΝΟΥ  
Κ.Α.: 35.6063.006 
ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ: 57 

   α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 270 1,90 513,00 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 1342 1,00 1.342,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΙΝΑ (ηευγάρι) 1258 1,80 2.264,40 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ (ηευγάρι) 0 21,00 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ PVC (ηευγάρι) 1018 2,20 2.239,60 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΘΣΘΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  24 9,00 216,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ (ηευγάρι) 0 8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΟ 1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 16 10,00 160,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΘΜΙΣΕΩΣ ΡΟΣΩΡΟΥ Α13 ι ΙΣΟΔΥΝΑΜΘ 
ΦΙΛΤΟΜΑΣΚΑ 98 20,00 1.960,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ 0 18,00 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ AVEC 23 18 105,00 1.890,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ 0 5,00 0,00 

13 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ 0 900,00 0,00 

ΑΔΑ: Ψ7ΜΘΩΕΩ-ΤΥΦ
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14 ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΘΛΙΑΚΘ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 104 13,00 1.352,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 102 5,00 510,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 46 9,00 414,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΣΘΣ GOGGLES 0 12,00 0,00 

18 ΚΑΝΘ 50 10,00 500,00 

19 ΘΜΙΚΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΙΔΑ 42 15,00 630,00 

20 ΑΣΡΙΔΙΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ 42 18,00 756,00 

21 ΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΠ ΡΤΩΣΘ 0 20,00 0,00 

22 ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ 108 12,00 1.296,00 

23 ΩΤΟΑΣΡΙΔΕΣ ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 98 8,00 784,00 

24 ΡΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ 188 25,00 4.700,00 

25 ΜΡΛΟΥΗΑΚΙΑ T-SHIRT 352 7,00 2.464,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 204 6,00 1.224,00 

27 ΝΙΤΣΕΑΔΕΣ 184 45,00 8.280,00 

28 ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΟΧΟ 104 38,00 3.952,00 

29 ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 40 22,00 880,00 

30 ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΙΕΣ 0 18,00 0,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ, ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ 16 160,00 2.560,00 

32 ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 16 30,00 480,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΧΘΜΙΚΑ  36 12,00 432,00 

34 ΡΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ 0 15,00 0,00 

35 ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 100 15,00 1.500,00 

36 ΡΟΔΙΑ ΣΑΜΑΑΚΙ 0 12,00 0,00 

37 ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ 0 38,00 0,00 

38 ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ 0 70,00 0,00 

39 ΟΜΡΑ 0 16,00 0,00 

40 ΟΜΡΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 0 20,00 0,00 

41 ΡΥΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 0 200,00 0,00 

42 ΑΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  114 45,00 5.130,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 112 18,00 2.016,00 

44 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ 0 65,00 0,00 

45 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΘΤΙΚΑ 0 35,00 0,00 

46 ΡΑΡΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΟ 0 38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ 0 100,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 6102   50.445,00 

  Φ.Ρ.Α. 24%     12.106,80 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ     62.551,80 
 
 

 

Δ/ΝΣΘ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΡΟΛΕΟΔΟΜΛΑΣ  
Κ.Α.: 40.6063.006 
ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ: 24 

   α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 42 1,90 79,80 

ΑΔΑ: Ψ7ΜΘΩΕΩ-ΤΥΦ
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2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι)   1,00 0,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΙΝΑ (ηευγάρι)   1,80 0,00 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ (ηευγάρι)   21,00 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ PVC (ηευγάρι)   2,20 0,00 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΘΣΘΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  4 9,00 36,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ (ηευγάρι)   8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΟ 1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ)   10,00 0,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΘΜΙΣΕΩΣ ΡΟΣΩΡΟΥ Α13 ι ΙΣΟΔΥΝΑΜΘ 
ΦΙΛΤΟΜΑΣΚΑ   20,00 0,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ   18,00 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ AVEC 23   105,00 0,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ   5,00 0,00 

13 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ   900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΘΛΙΑΚΘ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 46 13,00 598,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΡΟΥ   5,00 0,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ   9,00 0,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΣΘΣ GOGGLES   12,00 0,00 

18 ΚΑΝΘ 42 10,00 420,00 

19 ΘΜΙΚΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΙΔΑ   15,00 0,00 

20 ΑΣΡΙΔΙΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ   18,00 0,00 

21 ΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΠ ΡΤΩΣΘ   20,00 0,00 

22 ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ   12,00 0,00 

23 ΩΤΟΑΣΡΙΔΕΣ ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ   8,00 0,00 

24 ΡΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ   25,00 0,00 

25 ΜΡΛΟΥΗΑΚΙΑ T-SHIRT   7,00 0,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 46 6,00 276,00 

27 ΝΙΤΣΕΑΔΕΣ   45,00 0,00 

28 ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΟΧΟ 4 38,00 152,00 

29 ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ   22,00 0,00 

30 ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΙΕΣ   18,00 0,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ, ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ   160,00 0,00 

32 ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΧΘΜΙΚΑ    12,00 0,00 

34 ΡΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ   15,00 0,00 

35 ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ   15,00 0,00 

36 ΡΟΔΙΑ ΣΑΜΑΑΚΙ   12,00 0,00 

37 ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00 

38 ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ   70,00 0,00 

39 ΟΜΡΑ   16,00 0,00 

40 ΟΜΡΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ   20,00 0,00 

41 ΡΥΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00 

42 ΑΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  46 45,00 2.070,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ   18,00 0,00 

44 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ   65,00 0,00 

45 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΘΤΙΚΑ 4 35,00 140,00 

ΑΔΑ: Ψ7ΜΘΩΕΩ-ΤΥΦ
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46 ΡΑΡΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΟ   38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ   100,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 234   3.771,80 

  Φ.Ρ.Α. 24%     905,23 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ     4.677,03 
 

 

ΤΜΘΜΑ ΚΟΛΜΘΤΘΛΩΝ  
Κ.Α.: 45.6063.006 
ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ: 7 

   α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι)   1,90 0,00 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι)   1,00 0,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΙΝΑ (ηευγάρι) 108 1,80 194,40 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ (ηευγάρι)   21,00 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ PVC (ηευγάρι) 82 2,20 180,40 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΘΣΘΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  10 9,00 90,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ (ηευγάρι)   8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΟ 1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ)   10,00 0,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΘΜΙΣΕΩΣ ΡΟΣΩΡΟΥ Α13 ι ΙΣΟΔΥΝΑΜΘ 
ΦΙΛΤΟΜΑΣΚΑ 10 20,00 200,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ   18,00 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ AVEC 23 10 105,00 1.050,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ   5,00 0,00 

13 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ   900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΘΛΙΑΚΘ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 10 13,00 130,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 10 5,00 50,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 10 9,00 90,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΣΘΣ GOGGLES   12,00 0,00 

18 ΚΑΝΘ   10,00 0,00 

19 ΘΜΙΚΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΙΔΑ   15,00 0,00 

20 ΑΣΡΙΔΙΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ   18,00 0,00 

21 ΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΠ ΡΤΩΣΘ   20,00 0,00 

22 ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ 14 12,00 168,00 

23 ΩΤΟΑΣΡΙΔΕΣ ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ   8,00 0,00 

24 ΡΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ 16 25,00 400,00 

25 ΜΡΛΟΥΗΑΚΙΑ T-SHIRT 48 7,00 336,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 8 6,00 48,00 

27 ΝΙΤΣΕΑΔΕΣ 24 45,00 1.080,00 

28 ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΟΧΟ 10 38,00 380,00 

29 ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 20 22,00 440,00 

30 ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΙΕΣ 10 18,00 180,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ, ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ   160,00 0,00 

32 ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΧΘΜΙΚΑ  16 12,00 192,00 
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34 ΡΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ   15,00 0,00 

35 ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ   15,00 0,00 

36 ΡΟΔΙΑ ΣΑΜΑΑΚΙ   12,00 0,00 

37 ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00 

38 ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ   70,00 0,00 

39 ΟΜΡΑ   16,00 0,00 

40 ΟΜΡΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ   20,00 0,00 

41 ΡΥΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00 

42 ΑΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  14 45,00 630,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 10 18,00 180,00 

44 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ   65,00 0,00 

45 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΘΤΙΚΑ   35,00 0,00 

46 ΡΑΡΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΟ   38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ   100,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 440   6.018,80 

  Φ.Ρ.Α. 24%     1.444,51 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ     7.463,31 
 

 

Δ/ΝΣΘ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΑΣΤΥΝΟΜΛΑΣ  
Κ.Α.: 50.6063.006 
ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ: 15 

   α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι)   1,90 0,00 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι)   1,00 0,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΙΝΑ (ηευγάρι)   1,80 0,00 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ (ηευγάρι)   21,00 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ PVC (ηευγάρι)   2,20 0,00 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΘΣΘΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  60 9,00 540,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ (ηευγάρι)   8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΟ 1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ)   10,00 0,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΘΜΙΣΕΩΣ ΡΟΣΩΡΟΥ Α13 ι ΙΣΟΔΥΝΑΜΘ 
ΦΙΛΤΟΜΑΣΚΑ   20,00 0,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ   18,00 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ AVEC 23   105,00 0,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ   5,00 0,00 

13 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ   900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΘΛΙΑΚΘ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ   13,00 0,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΡΟΥ   5,00 0,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ   9,00 0,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΣΘΣ GOGGLES   12,00 0,00 

18 ΚΑΝΘ   10,00 0,00 

19 ΘΜΙΚΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΙΔΑ   15,00 0,00 

20 ΑΣΡΙΔΙΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ   18,00 0,00 

21 ΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΠ ΡΤΩΣΘ   20,00 0,00 
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22 ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ   12,00 0,00 

23 ΩΤΟΑΣΡΙΔΕΣ ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ   8,00 0,00 

24 ΡΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ   25,00 0,00 

25 ΜΡΛΟΥΗΑΚΙΑ T-SHIRT   7,00 0,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 32 6,00 192,00 

27 ΝΙΤΣΕΑΔΕΣ   45,00 0,00 

28 ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΟΧΟ   38,00 0,00 

29 ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ   22,00 0,00 

30 ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΙΕΣ   18,00 0,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ, ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ   160,00 0,00 

32 ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΧΘΜΙΚΑ    12,00 0,00 

34 ΡΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ   15,00 0,00 

35 ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ   15,00 0,00 

36 ΡΟΔΙΑ ΣΑΜΑΑΚΙ   12,00 0,00 

37 ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00 

38 ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ   70,00 0,00 

39 ΟΜΡΑ   16,00 0,00 

40 ΟΜΡΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ   20,00 0,00 

41 ΡΥΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00 

42 ΑΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ    45,00 0,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ   18,00 0,00 

44 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ   65,00 0,00 

45 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΘΤΙΚΑ   35,00 0,00 

46 ΡΑΡΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΟ   38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ   100,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 92   732,00 

  Φ.Ρ.Α. 24%     175,68 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ     907,68 
 

 

Δ/ΝΣΘ ΤΟΡΛΚΘΣ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ  
Κ.Α.:70.02.6063.006 
ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ: 3 

   α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 2 1,90 3,80 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι)   1,00 0,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΙΝΑ (ηευγάρι) 2 1,80 3,60 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ (ηευγάρι)   21,00 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ PVC (ηευγάρι) 4 2,20 8,80 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΘΣΘΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  4 9,00 36,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ (ηευγάρι)   8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΟ 1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 2 10,00 20,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΘΜΙΣΕΩΣ ΡΟΣΩΡΟΥ Α13 ι ΙΣΟΔΥΝΑΜΘ 
ΦΙΛΤΟΜΑΣΚΑ   20,00 0,00 
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10 ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ   18,00 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ AVEC 23   105,00 0,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ   5,00 0,00 

13 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ   900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΘΛΙΑΚΘ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 2 13,00 26,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 2 5,00 10,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ   9,00 0,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΣΘΣ GOGGLES   12,00 0,00 

18 ΚΑΝΘ   10,00 0,00 

19 ΘΜΙΚΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΙΔΑ   15,00 0,00 

20 ΑΣΡΙΔΙΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ   18,00 0,00 

21 ΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΠ ΡΤΩΣΘ 2 20,00 40,00 

22 ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ   12,00 0,00 

23 ΩΤΟΑΣΡΙΔΕΣ ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ   8,00 0,00 

24 ΡΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ 2 25,00 50,00 

25 ΜΡΛΟΥΗΑΚΙΑ T-SHIRT 4 7,00 28,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 8 6,00 48,00 

27 ΝΙΤΣΕΑΔΕΣ 2 45,00 90,00 

28 ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΟΧΟ 4 38,00 152,00 

29 ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 4 22,00 88,00 

30 ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΙΕΣ 4 18,00 72,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ, ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ   160,00 0,00 

32 ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΧΘΜΙΚΑ    12,00 0,00 

34 ΡΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ   15,00 0,00 

35 ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 2 15,00 30,00 

36 ΡΟΔΙΑ ΣΑΜΑΑΚΙ   12,00 0,00 

37 ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00 

38 ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ   70,00 0,00 

39 ΟΜΡΑ   16,00 0,00 

40 ΟΜΡΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 4 20,00 80,00 

41 ΡΥΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00 

42 ΑΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  2 45,00 90,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 2 18,00 36,00 

44 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ   65,00 0,00 

45 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΘΤΙΚΑ 2 35,00 70,00 

46 ΡΑΡΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΟ   38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ   100,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 60   982,20 

  Φ.Ρ.Α. 24%     235,73 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ     1.217,93 
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Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να αυξιςει τθν ποςότθτα των προσ προμικεια ειδϊν κατά 
ποςότθτα 25% με αντίςτοιχθ αφξθςθ τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ, χωρίσ καμία 
αντίρρθςθ του προμθκευτι με τουσ ίδιουσ όρουσ (δικαίωμα προαίρεςθσ). Αναλυτικά οι 
ποςότθτεσ αναφζρονται ςτον παρακάτω πίνακα: 
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ΣΥΝΟΛΟ ΔΘΜΟΥ ΛΩΑΝΝΝΛΤΩΝ - ΟΜΑΔΑ 1 - ΡΟΑΛΕΣΘ 
ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ: 690 

       

α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΡΟΑΛΕΣΘΣ 

25% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΡΟΣΟΥ 

ΡΟΑΛΕΣΘΣ 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΜΕ 
ΡΟΑΛΕΣΘ 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

ΜΕ 
ΡΟΑΛΕΣΘ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 24.408 1,90 46.375,20 6.102 11.593,80 30.510 57.969,00 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 13.848 1,00 13.848,00 3.462 3.462,00 17.310 17.310,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΙΝΑ (ηευγάρι) 16.442 1,80 29.595,60 4.111 7.399,80 20.553 36.995,40 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ (ηευγάρι) 56 21,00 1.176,00 14 294,00 70 1.470,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ PVC (ηευγάρι) 2.556 2,20 5.623,20 639 1.405,80 3.195 7.029,00 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΘΣΘΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  1.934 9,00 17.406,00 484 4.356,00 2.418 21.762,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ (ηευγάρι) 40 8,00 320,00 10 80,00 50 400,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΟ 1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 1.218 10,00 12.180,00 305 3.050,00 1.523 15.230,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΘΜΙΣΕΩΣ ΡΟΣΩΡΟΥ Α13 ι ΙΣΟΔΥΝΑΜΘ 
ΦΙΛΤΟΜΑΣΚΑ 676 20,00 13.520,00 169 3.380,00 845 16.900,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ 28 18,00 504,00 7 126,00 35 630,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ AVEC 23 106 105,00 11.130,00 27 2.835,00 133 13.965,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ 1.254 5,00 6.270,00 314 1.570,00 1.568 7.840,00 

13 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ 62 900,00 55.800,00 16 14.400,00 78 70.200,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΘΛΙΑΚΘ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 824 13,00 10.712,00 206 2.678,00 1.030 13.390,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 450 5,00 2.250,00 113 565,00 563 2.815,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 332 9,00 2.988,00 83 747,00 415 3.735,00 

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

18 ΚΑΝΘ 330 10,00 3.300,00 83 830,00 413 4.130,00 

19 ΘΜΙΚΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΙΔΑ 42 15,00 630,00 11 165,00 53 795,00 

20 ΑΣΡΙΔΙΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ 42 18,00 756,00 11 198,00 53 954,00 
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21 ΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΠ ΡΤΩΣΘ 204 20,00 4.080,00 51 1.020,00 255 5.100,00 

22 ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ 858 12,00 10.296,00 215 2.580,00 1.073 12.876,00 

23 ΩΤΟΑΣΡΙΔΕΣ ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 590 8,00 4.720,00 148 1.184,00 738 5.904,00 

24 ΡΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ 1.984 25,00 49.600,00 496 12.400,00 2.480 62.000,00 

25 ΜΡΛΟΥΗΑΚΙΑ 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 ΝΙΤΣΕΑΔΕΣ 1.046 45,00 47.070,00 262 11.790,00 1.308 58.860,00 

28 ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΟΧΟ 858 38,00 32.604,00 215 8.170,00 1.073 40.774,00 

29 ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 1.640 22,00 36.080,00 410 9.020,00 2.050 45.100,00 

30 ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΙΕΣ 104 18,00 1.872,00 26 468,00 130 2.340,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ, ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ 76 160,00 12.160,00 19 3.040,00 95 15.200,00 

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

33 ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΧΘΜΙΚΑ  64 12,00 768,00 16 192,00 80 960,00 

34 ΡΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ 20 15,00 300,00 5 75,00 25 375,00 

35 ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 232 15,00 3.480,00 58 870,00 290 4.350,00 

36 ΡΟΔΙΑ ΣΑΜΑΑΚΙ 222 12,00 2.664,00 56 672,00 278 3.336,00 

37 ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ 76 38,00 2.888,00 19 722,00 95 3.610,00 

38 ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ 12 70,00 840,00 3 210,00 15 1.050,00 

39 ΟΜΡΑ 6 16,00 96,00 2 32,00 8 128,00 

40 ΟΜΡΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 10 20,00 200,00 3 60,00 13 260,00 

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

42 ΑΒΥΛΑ 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 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ 16 65,00 1.040,00 4 260,00 20 1.300,00 

45 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΘΤΙΚΑ 162 35,00 5.670,00 41 1.435,00 203 7.105,00 

46 ΡΑΡΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΟ 6 38,00 228,00 2 76,00 8 304,00 
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47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ 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.Ρ.Α. 24%     138.595,20   34.845,46   173.440,66 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ     716.075,20   180.034,86   896.110,06 
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ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 
 
 

Τα προσ προμικεια είδθ  κα πρζπει να πλθροφν τα κάτωκι: 
 
1. ΓΑΝΤΛΑ  ΑΡΟ  ΝΛΤΛΛΛΟ  
Χαρακτθριςτικά: Μικοσ περίπου 30cm. Ράχοσ 0,5 mm.  Υλικό καταςκευισ νιτρίλιο με 
εςωτερικι επζνδυςθ από ανκιδρωτικό υλικό.  Ελάχιςτα επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν 3,1,0,1 
, που ςθμαίνει: 
• 3 (τριβι) 
• 1 (κοπι με λεπίδα) 
• 1 (διάτρθςθ) 
Ρρότυπα ΕΝ 388, 420, EN ISO 374-1:2016,EN ISO 374-5:2016 
 Σιμανςθ: 
• CE 
• Ρρομθκευτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ 
• Εικονόςθμο προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 3,1,0,1, 
• Εικονόςθμα προςταςίασ από χθμικζσ ουςίεσ 
Μζγεκοσ: 7 ζωσ 11 (S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11) 

 
 
2. ΓΑΝΤΛΑ ΑΡΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΛ ΝΛΤΛΛΛΟ 
Ρεδίο χριςθσ : εργαςίεσ ςτισ οποίεσ το εμπρόσ μζροσ τθσ παλάμθσ μπορεί να εκτεκεί ςε 
χθμικζσ ουςίεσ ι ςε υγρό περιβάλλον όπωσ ςτα ςυνεργία ςυντιρθςθσ ςε υγρό περιβάλλον , 
ςε υδραυλικοφσ και ςε βαφζσ . 
Ζχουν μικοσ 20-25 cm.  
Το εμπρόσ μζροσ τθσ παλάμθσ είναι καταςκευαςμζνο από νιτρίλιο ϊςτε να το προςτατεφει 
από χθμικζσ ουςίεσ ενϊ το πίςω από φφαςμα ϊςτε να είναι πιο εφχρθςτο. 
Με ελάχιςτα επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν 3,1,2,1 όπου: 

 3(τριβι) 
 1(κοπι με λεπίδα) 
 2(διάςχιςθ) 
 1(διάτρθςθ) 

Ρρότυπα ΕΝ 388,420 
 Σιμανςθ:       

 CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προιόντοσ , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο  προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 3,1,2,1. 

 
Μζγεκοσ: 8 ζωσ 10 (8,9, 10 ) 
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3. ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΛΝΑ ΓΑΝΤΛΑ 
Ρεδίο χριςθσ : Εργαςίεσ ςτισ οποίεσ απαιτείται προςταςία από απλοφσ μθχανικοφσ 
κινδφνουσ (τριβζσ , ςυμπιζςεισ , εκδορζσ ) ςε ςτεγνό περιβάλλον όπωσ εργαηόμενοι ςε 
απορριμματοφόρα, οικοδόμοι , ςε κιπουσ , μθχανοτεχνίτεσ   
Χαρακτθριςτικά :Ζχουν μικοσ 20-25 cm,και πάχοσ 1-1,2mm.  
Το εμπρόσ μζροσ του γαντιοφ και τα δάχτυλα από βόειο δζρμα και το πίςω μζροσ από 
βαμβακερό φφαςμα με ελαςτικι ταινία ςφςφιξθσ . 
 Ρρότυπα ΕΝ 388, 420 με ελάχιςτα επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν: 

 2 (τριβι) 
 2 (κοπι με λεπίδα) 
 2 (διάςχιςθ) 
 3 (διάτρθςθ)        

    
  Σιμανςθ: 

 CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό  προϊόντοσ , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο  προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 2,2,2,3.                 

            

     
 
4. ΓΑΝΤΛΑ ΜΟΝΩΤΛΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ 

Ρεδίο εφαρμογισ : εργαςίεσ ςε χαμθλι τάςθ . 
Ζχουν μικοσ περίπου 30cm.και είναι καταςκευαςμζνα από ςυνκετικό υλικό χωρίσ 
ραφζσ . 
Ρρότυπο ΕΝ 60903 

    Σιμανςθ: 
 CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προιόντοσ , αρικμόσ ςειράσ . 
 00(Ρροςταςία μζχρι 500V) 
 RC (Αυξθμζνθ μθχανικι αντοχι ,αντοχι ςε όηον ,οξζα, πετρελαιοειδι, 

ψφχοσ ) 
 Κωδικόσ εργαςτθρίου πιςτοποίθςθσ  
 Ζτοσ και μινα καταςκευισ 
 Σιμα διεκνοφσ θλεκτροτεχνικισ επιτροπισ (IEC)    

Σθμειϊνεται ότι θ κλάςθ αφορά ςτθν τάςθ εργαςίασ από τθν οποία προςτατεφουν τα 
γάντια . Αν χρθςιμοποιθκοφν για προςταςία από μζςθ τάςθ τότε πρζπει να επιλεγοφν 
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γάντια κλάςθσ 2 τα οποία είναι πιο χοντρά αλλά προορίηονται μόνο για χειριςμοφσ και όχι 
για εργαςία .  
Μζγεκοσ: 9-11 

 
 
5. ΓΑΝΤΛΑ ΑΡΟ PVC  
Ρεδίο χριςθσ : Πταν απαιτείται προςταςία από χθμικοφσ , μθχανικοφσ και βιολογικοφσ 
κινδφνουσ  , όπωσ εργαηόμενοι ςε απορριμματοφόρα ( εναλλακτικι λφςθ) ςε κακαριςμοφσ 
κάδων , ςε νεκροταφεία .   
Χαρακτθριςτικά : Ζχουν μικοσ 27cm και πάχοσ 1mm. 
Είναι καταςκευαςμζνα από PVC και ωσ εςωτερικι επζνδυςθ ζχουν    ανκιδρωτικό υλικό. 
Με ελάχιςτα επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν 3,1,2,1 

 3(τριβι) 
 1(κοπι με λεπίδα) 
 2(διάςχιςθ) 
 1(διάτρθςθ) 

            Ρρότυπα ΕΝ 388,420,374 
            Σιμανςθ:      

 CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προϊόντοσ  , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο  προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 3,1,2,1. 
 Εικονόςθμο προςταςίασ από χθμικζσ ουςίεσ και μικροοργανιςμοφσ.  

                       
 

 
 
6. ΓΑΝΤΛΑ ΕΛΑΣΤΛΚΑ ΜΛΑΣ ΧΘΣΘΣ   

Ρεδίο χριςθσ : για αντιμετϊπιςθ χθμικϊν ουςιϊν ι μικροοργανιςμϊν . 
Ζχουν μικοσ περίπου 20 cm και πάχοσ τουλάχιςτον 0,1mm για μζγιςτθ αντοχι. 
Και είναι καταςκευαςμζνο από νιτρίλιο .Είναι μιασ χριςθσ και δεν ζχει ςθμαςία θ 
μθχανικι αντοχι . 
Και είναι ςυςκευαςμζνα ςε κουτιά  100  τεμαχίων. 
Ρρότυπα ΕΝ 374-1:2016,EN ISO 374-5:2016 
Σιμανςθ: 

  CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προιόντοσ , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο προςταςίασ από χθμικζσ ουςίεσ και μικροοργανιςμοφσ. 
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Μεγζκθ: 7-10 (S-XL) 
 
7. ΓΑΝΤΛΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ 

Ρεδίο χριςθσ : ςυγκολλιςεισ  
Είναι καταςκευαςμζνα από ειδικά επεξεργαςμζνο δζρμα με εςωτερικι επζνδυςθ τα 
οποία παρζχουν προςταςία από μθχανικοφσ κινδφνουσ, επαφι με κερμότθτα και από 
μικρζσ εκτοξεφςεισ λιωμζνων μετάλλων.  

           Με ελάχιςτα επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν 3,1,3,4. 
           Με ελάχιςτα επίπεδα κερμικϊν αντοχϊν 4,1,3,3,4,Χ. 
            Ρρότυπα ΕΝ 388,420,407 
            Σιμανςθ:       

 CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προιόντοσ , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο  προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 3,1,3,4. 
 Εικονόςθμο προςταςίασ από τθν κερμότθτα.  

 
  8.    ΜΑΣΚΑ ΦΛΛΤΟ  1 

 Χαρακτθριςτικά: Μάςκα με ενςωματωμζνο φίλτρο κατακράτθςθσ ςκόνθσ από ςυνκετικό 
υλικό με διπλό ιμάντα προςαρμογισ που κα καλφπτει μφτθ, ςτόμα και 
πθγοφνι. 
Διατίκεται ςε ςυςκευαςίεσ ανά 10−30 τεμάχια. Αν τθρθκοφν οι κανόνεσ υγιεινισ μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί μζχρισ ότου ο χριςτθσ αντιλθφκεί ότι δυςχεραίνεται θ αναπνοι του. 
Ρρότυπα: ΕΝ 149 
Σιμανςθ: Θ μάςκα και τα φίλτρα πρζπει να ζχουν ανεξίτθλα τυπωμζνα τα εξισ: 
• CE 
• FFP1 
• Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ 
• Κωδικόσ Εργαςτθρίου Ριςτοποίθςθσ 
 
9. ΜΑΣΚΑ  ΘΜΛΣΕΩΣ  ΡΟΣΩΡΟΥ ΜΕ  ΦΛΛΤΑ Α1 3 Ι ΛΣΟΔΥΝΑΜΘ ΦΛΛΤΟΜΑΣΚΑ  
Χαρακτθριςτικά: 
Κυρίωσ μάςκα από ςυνκετικό υλικό με ιμάντεσ προςαρμογισ που κα καλφπτουν μφτθ, 
ςτόμα και πθγοφνι.  Είναι προτιμότερθ μάςκα με διπλά φίλτρα, ωσ πιο άνετθ 
Ρρζπει να επιλζγεται το κατάλλθλο φίλτρο, που ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ είναι 
Α1 3 (χρϊματοσ καφζ και λευκοφ) που παρζχει προςταςία από οργανικά αζρια και ατμοφσ 
και ςωματίδια ι Α2 3 εφόςον διακζτει θ καταςκευαςτικι εταιρεία. 
Ρρότυπα: ΕΝ 140 για τθ μάςκα και ΕΝ 141>EN14387 για φίλτρα 
Σιμανςθ: Θ μάςκα και τα φίλτρα πρζπει να ζχουν ανεξίτθλα τυπωμζνα τα εξισ: 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ (ςτα φίλτρα και  θμερομθνία 
λιξθσ). 
• Κωδικόσ Εργαςτθρίου Ριςτοποίθςθσ 
• Στα φίλτρα κα υπάρχει και χρωματικόσ κϊδικασ (καφζ και άςπρο) 
 
10. ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ 
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Χαρακτθριςτικά: Μάςκα που καλφπτει όλο το πρόςωπο με οπτικοφσ δίςκουσ που 
απορροφοφν τθν ακτινοβολία των ςυγκολλιςεων κ κρατείται με το χζρι (Αςπίδιο).  Ωσ υλικό 
καταςκευισ είναι προτιμότερο το fiberglass. 
Ρρότυπο: ΕΝ 166,169,175 
Σιμανςθ: 
• Στο πλαίςιο: 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Ζτοσ καταςκευισ. 
• F Μθχανικι αντοχι 
• Στον οπτικό δίςκο: 
• 1 Οπτικι κλάςθ 
• 9 ζωσ 14 βακμόσ ςκίαςθσ 
Οι ζγχρωμοι οπτικοί δίςκοι πρζπει να μποροφν να αλλάηουν για να χρθςιμοποιείται θ 
κατάλλθλθ ςκίαςθ ανάλογα με το είδοσ τθσ εργαςίασ και τθν ζνταςθ του ρεφματοσ 
ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του προτφπου ΕΛΟΤ−ΕΝ 169.   
 
11. ΜΑΣΚΑ  ΟΛΟΚΛΘΟΥ  ΡΟΣΩΡΟΥ ΜΕ ΦΛΛΤΑ ΑΒΕΚ2 3  
Κυρίωσ μάςκα από ςυνκετικό υλικό με ιμάντεσ προςαρμογισ που κα καλφπτει όλο το 
πρόςωπο, ςυμπεριλαμβανομζνων των οφκαλμϊν.  Ρρζπει να επιλζγεται το κατάλλθλο 
φίλτρο, που ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ είναι το ΑΒΕΚ2 3 (χρϊματοσ καφζ, γκρι, 
κίτρινου, πράςινου και λευκοφ) που παρζχει προςταςία από όλουσ τουσ χθμικοφσ ρφπουσ 
ςε αζρια μορφι (οργανικά, ανόργανα, ατμοφσ οξζων, αμμωνία) και μικροοργανιςμοφσ. 
Ρρότυπα: ΕΝ 136 για τθ μάςκα και ΕΝ 141>EN14387 για φίλτρα 
Σιμανςθ: Θ μάςκα και τα φίλτρα πρζπει να ζχουν ανεξίτθλα τυπωμζνα τα εξισ: 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ (ςτα φίλτρα και θμερομθνία 
λιξθσ). 
• Κωδικόσ Εργαςτθρίου Ριςτοποίθςθσ 
• Στα φίλτρα κα υπάρχει και χρωματικόσ κϊδικασ (καφζ, γκρι, κίτρινο, πράςινο και άςπρο) 
 
12. ΜΑΣΚΑ ΜΛΑΣ ΧΘΣΘΣ  
Χαρακτθριςτικά: 
Κυρίωσ μάςκα από ςυνκετικό υλικό με ιμάντεσ προςαρμογισ που κα καλφπτουν μφτθ, 
ςτόμα και πθγοφνι. 
 Ρεριγραφι 
Μάςκα 3 Φφλλων Οδοντιατρικι Με Λάςτιχο (99% φιλτράριςμα) για προςταςία από 
μικρόβια,βακτιρια κ ιοφσ. 
Χαρακτθριςτικά 

 Μάςκα προςταςίασ 3 φφλλων με φιλτράριςμα ≥ 99% 
 Με μεταλλικό ζλαςμα 
 Εφκαμπτο ζλαςμα από αλουμίνιο 
 Τφπου IIR (splash resistant) 
 Κουτί 50 τεμαχίων 

13. ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΛΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ  
Ρεδίο χριςθσ:Μζςο προςταςίασ ζκτακτθσ ανάγκθσ(επζμβαςθ ςε πυρκαγιά). 
Χαρακτθριςτικά:Θα αποτελείται από τθ φιάλθ υψθλισ πίεςθσ αζρα,τθ μάςκα αλόκλθρου 
προςϊπου,το μειωτιρα πίεςθσ,τον αεροπνεφμονα,τισ προειδοποιθτικζσ διατάξεισ κ το 
ςφςτθμα ανάρτθςθσ.Το ςφςτθμα κα λειτουργεί απομονϊνοντασ το χριςτθ από τουσ 
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ρφπουσ και τροφοδοτϊντασ τον με πεπιεςμζνο αζρα που,μζςω του μειωτείρα και του 
αεροπνεφμονα,κα ζχει μικρι πίεςθ ϊςτε να κακίςταται αναπνεφςιμοσ. 
Ρρότυπο ΕΝ 137,MED 
Σιμανςθ CE,κωδικόσ προϊοντοσ,κωδικόσ εργαςτθρίου πιςτοποίθςθσ,καταςκευαςτισ,ζτοσ 
καταςκευισ,αρικμόσ παρτίδασ 
 
14. ΓΥΑΛΛΑ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΑΡΟ ΘΛΛΑΚΘ ΑΚΤΛΝΟBΟΛΛΑ  

Ρεδίο χριςθσ : ςε εργαςίεσ ςτο φπαικρο τουσ κερινοφσ μινεσ  
Αποτελείται από οπτικό δίςκο με προςταςία ζναντι θλιακι ακτινοβολίασ, 
Επαρκι μθχανικι αντοχι ζναντι τριβισ και βραχίονεσ ςτιριξθσ ρυκμιηόμενοι για 
καλφτερθ προςαρμογι. 
Ρρότυπα  ΕΝ166,EN172 
Σιμανςθ : 

 Στουσ βραχίονεσ : 
 CE 
 Καταςκευαςτισ , ζτοσ καταςκευισ  
 F μθχανικι αντοχι  
 Στον οπτικό δίςκο: 
 1 οπτικι κλάςθ 
 6,2 ι 6-2,5 ι 5-3,1 ςυμβολίηει τθ δυνατότθτα απορρόφθςθσ τθσ θλιακισ 

ακτινοβολίασ, ςυμπεριλαμβομζνου του υπζρυκρου φάςματοσ  
 F μθχανικι αντοχι  
 Κ   Ρροςταςία ζναντι τθσ τριβισ                     

 
15. ΓΥΑΛΛΑ ΑΝΟΛΧΤΟΥ ΤΥΡΟΥ  
 Γυαλιά αςφαλείασ ανοικτοφ τφπου, για ςυνεχι χριςθ από απαςχολοφμενουσ και 
επιβλζποντεσ ςε τεχνικζσ εργαςίεσ και όπου απαιτείται προςταςία από μθχανικοφσ 
κινδφνουσ χαμθλισ επικινδυνότθτασ όπωσ εργάτεσ και τεχνίτεσ κιπων, τεχνίτεσ οχθμάτων, 
θλεκτρολόγοι οχθμάτων, ξυλουργοί, ςιδεράσ, ελαιοχρωματιςτζσ, οικοδόμοι, εργάτεσ 
αποκομιδισ απορριμμάτων, οδοκακαριςτζσ, επιβλζποντεσ των παραπάνω εργαςιϊν.  

Ρρότυπα: EN 166 1FT, EN 170 2-1.2 

Χαρακτθριςτικά: Καλι ορατότθτα, επαρκι προςταςία περιφερειακά των ματιϊν, με 
αντικαμβωτικι επζνδυςθ, με αντοχι ζναντι τριβισ, με βραχίονεσ ςτιριξθσ ρυκμιηόμενου 
μικουσ. Στο πλαίςιο να αναφζρεται ο καταςκευαςτισ, μθχανικι αντοχι. Στον οπτικό δίςκο 
να υπάρχει οπτικι κλάςθ, μθχανικι αντοχι, προςταςία ζναντι τριβισ, αντικαμβωτικι 
επζνδυςθ.  

 
16. ΓΥΑΛΛΑ ΚΛΕΛΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 
Ρεδίο χριςθσ: Σε εργαςίεσ που απαιτοφν προςταςία από χθμικζσ  ουςίεσ        (υγρζσ ι 
ςκόνεσ)  ι και από μθχανικοφσ κινδφνουσ ( τροχόσ , τόρνοσ κ.α).        
Χαρακτθριςτικά : Οπτικόσ δίςκοσ ,αρκετά μεγάλοσ που να μθν εμποδίηει τθν  ορατότθτα με 
αντικαμβωτικι επζνδυςθ, με αντοχι ζναντι τριβισ πλαίςιο ςτιριξθσ του οπτικοφ δίςκου με 
ιμάντα ςτερζωςθσ και προςαρμογισ ςτο κεφάλι και οπζσ ζμμεςου αεριςμοφ. 
Ρρότυπο ΕΝ 166 
  Σιμανςθ : 
Στο πλαίςιο :           
CE          
Καταςκευαςτισ , ζτοσ καταςκευισ 
Β  Μθχανικι αντοχι 
3  Ρροςταςία από υγρζσ χθμικζσ ουςίεσ 
4  Ρροςταςία από ςκόνθ 
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Στον οπτικό δίςκο: 
1  Οπτικι κλάςθ 
Β  Μθχανικι  αντοχι 
K  Ρροςταςία ζναντι τριβισ 
Ν  Αντικαμβωτικι  επζνδυςθ 
9  Ρροςταςία από λιωμζνα μζταλλα. 
 
17. ΓΥΑΛΛΑ  ΓΛΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΤΕΣ GOGGLES  
Χαρακτθριςτικά: Γυαλιά τφπου μάςκασ που οι ζγχρωμοι οπτικοί δίςκοι μποροφν να 
αναςθκϊνονται (τφποσ flip up) όταν δεν γίνεται ςυγκόλλθςθ. 
Ρρότυπα ΕΝ 166,175 
Σιμανςθ: 
• Στο πλαίςιο: 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Ζτοσ καταςκευισ 
• F Μθχανικι αντοχι 
• Στον οπτικό δίςκο: 
• 1 Οπτικι κλάςθ 
• 4 ζωσ 8 βακμόσ ςκίαςθσ 
• F μθχανικι αντοχι 
Οι ζγχρωμοι οπτικοί δίςκοι πρζπει να μποροφν να αλλάηουν για να χρθςιμοποιείται θ 
κατάλλθλθ ςκίαςθ ανάλογα με το είδοσ τθσ εργαςίασ και τθν παροχι αερίου ςφμφωνα με 
τισ προβλζψεισ του προτφπου ΕΛΟΤ-ΕΝ 169 
 
18. ΚΑΝΘ 
Ρεδίο χριςθσ: ςε χϊρουσ όπου εκτελοφνται εργαςίεσ ςε διαφορετικά επίπεδα , ςε 
θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ. 
Χαρακτθριςτικά: 
Το εξωτερικό κζλυφοσ αποτελείται από ςυνκετικό υλικό , για να είναι περιςςότερο 
εργονομικό κα ιταν προτιμότερο: 
Οι κατακόρυφοι ιμάντεσ του κεφαλοδζματοσ αν είναι από ςυνκετικζσ ίνεσ και όχι από 
ςκλθρό πλαςτικό . 
Θ ρφκμιςθ του ιμάντα του αυχζνα γίνεται με κοχλία μίασ κίνθςθσ ,για να ρυκμίηεται και 
αφοφ ζχει φορεκεί. 
Στον ιμάντα προςϊπου να υπάρχει ανκιδρωτικι επζνδυςθ από δζρμα, θ οποία μπορεί να 
αντικακίςταται  και να πλζνεται. 
Να υπάρχουν οπζσ αεριςμοφ που  κα διευκολφνουν τθν κυκλοφορία του αζρα. 
Να ζχει προςταςία από πλευρικι παραμόρφωςθ 

   Ρρότυπα ΕΝ 397:2012(-30°C/+50°C) ΕΝ 50365:2002 
   Σιμανςθ : 

CE 
Καταςκευαςτισ , Κωδικόσ προϊόντοσ ,Ζτοσ καταςκευισ 
440 vac (προςταςία από θλεκτρικό ρεφμα ) 
LD (προςταςία από πλευρικι παραμόρφωςθ) 
 Επίςθσ κα υπάρχει αυτοκόλλθτθ ετικζτα ςτα ελλθνικά με πλθροφορίεσ για τθν  αςφαλι 
χριςθ , ςυντιρθςθ και αποκικευςθ . 
 
19. ΘΜΛΚΑΝΟ ΜΕ ΔΛΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΛΔΑ  
Ρεδίο χριςθσ : Σε κακαριςμοφσ κάδων 
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Χαρακτθριςτικά : Οπτικόσ δίςκοσ , με προςταςία ζναντι υγρϊν ουςιϊν , επαρκι μθχανικι 
αντοχι , με αντοχι ζναντι τριβισ και κάμβωςθσ . Θ προςαρμογι ςτο κεφάλι επιτυγχάνεται 
με ειδικό ςτιριγμα . 
Ρρότυπα ΕΝ 166 
 Σιμανςθ : 
Στο ςτιριγμα 
CE 
Καταςκευαςτισ , ζτοσ καταςκευισ 
BT αυξθμζνθ μθχανικι αντοχι 
Στον οπτικό δίςκο : 
1 οπτικι κλάςθ 
BT αυξθμζνθ μθχανικι αντοχι 
3 Ρροςταςία από υγρζσ χθμικζσ ουςίεσ 
9 Ρροςταςία από πιτςιλίςματα λιωμζνων μετάλλων 
 
20. ΑΣΡΛΔΛΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ 
Οπτικόσ δίςκοσ με μεταλλικό πλζγμα του οποίου θ προςαρμογι ςτο κεφάλι επιτυγχάνεται 
με ειδικό  ςτιριγμα.  Φζρει ενδείξεισ μθχανικισ αντοχισ και οπτικισ κλάςθσ. 
Φζρουν ςιμανςθ CE  και είναι κακ όλα ςφμφωνα με τθ ςιμανςθ τθν οποία απαιτεί ο 
νόμοσ. 
Ρρότυπα ΕΝ 166 ,EN 1731 
Σιμανςθ: 
• Στο ςτιριγμα 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Ζτοσ καταςκευισ. 
• F Μθχανικι αντοχι 
• Στον οπτικό δίςκο: 
• 1 Οπτικι κλάςθ 
• F Μθχανικι αντοχι. 
 
21. ΚΑΝΟΣ ΓΛΑ ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΑΡΟ ΡΤΩΣΘ  
Ρεδίο χριςθσ: Σε χϊρουσ όπου εκτελοφνται εργαςίεσ ςε διαφορετικά επίπεδα, ςε 
θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ. Χαρακτθριςτικά : Εξωτερικό κζλυφοσ από ςυνκετικό υλικό ABS. 
Αντοχι ςε πλευρικι κροφςθ και ανκεκτικοί ιμάντεσ ςαγονιοφ ςχιματοσ Υ 4 ςθμείων (ειδικό 
υποςιάγωνο αςφαλείασ). Το εςωτερικό του κράνουσ κα διακζτει επζνδυςθ (6) ζξι ςθμείων 
ςφμφωνα με το ςχιμα τθσ κεφαλισ για μεγαλφτερθ άνεςθ, ενϊ θ απόλυτθ απορρόφθςθ 
των κραδαςμϊν επιτυγχάνεται λόγω τθσ παραμόρφωςθσ του εξωτερικοφ κελφφουσ. 
 Για να είναι περιςςότερο εργονομικό κα ιταν προτιμότερο: 
 1. Οι κατακόρυφοι ιμάντεσ του κεφαλοδζματοσ να είναι από ςυνκετικζσ ίνεσ και όχι από 
ςκλθρό πλαςτικό.  
2. Θ ρφκμιςθ του ιμάντα του αυχζνα να γίνεται με κοχλία μιασ κίνθςθσ, για να ρυκμίηεται 
αφοφ ζχει φορεκεί.  
3. Στον ιμάντα προςϊπου να υπάρχει ανκιδρωτικι επζνδυςθ, θ οποία να αντικακίςταται 
και να πλζνεται.  
Ρρότυπα ΕΝ 397:2012,ΕΝ 50365:2002=1000 Vac 
 Σιμανςθ:  
CE 
Καταςκευαςτισ , Κωδικόσ προϊόντοσ ,Ζτοσ καταςκευισ 
440 vac (προςταςία από θλεκτρικό ρεφμα  
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Διθλεκτρικι αντοχι 0-1000V AC=EN 50365 (προςταςία από θλεκτρικό ρεφμα). Επίςθσ κα 
υπάρχει και αυτοκόλλθτθ ετικζτα με πλθροφορίεσ για τθν αςφαλι χριςθ, ςυντιρθςθ και 
αποκικευςθ.  
 
22. ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ  
Ρεδίο χριςθσ:  
Για όλεσ τισ εργαςίεσ ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ κατά τουσ κερινοφσ μινεσ  
Τεχνικζσ προδιαγραφζσ:  
Καπζλο τφπου Jockey με προςτατευτικό κζλυφοσ από ABS για προςταςία από χτυπιματα 
και γδαρςίματα.  
Ρρότυπο: ΕΝ 812  
Σιμανςθ:  
 CE  

 Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ  
 
23. ΩΤΟΑΣΡΛΔΕΣ  ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 
Ρεδίο χριςθσ: υποχρεωτικά όπου ο κόρυβοσ υπερβαίνει τα 90 dB(A), και δυνθτικά όπου ο 
κόρυβοσ υπερβαίνει τα 85 dB(A) για οκτάωρθ ζκκεςθ του εργαηομζνου.  
 Χαρακτθριςτικά: κζλυφοσ και ςτεφάνθ ςτιριξθσ ςτο κεφάλι με δυνατότθτα αυξομείωςθσ. 
Ανκιδρωτικζσ επενδφςεισ ςτουσ δακτφλιουσ που ζρχονται ςε επαφι με το ζξω αυτί για να 
είναι πιο εφχρθςτεσ. Ο προμθκευτισ κα πρζπει να προςκομίςει υποχρεωτικά, διάγραμμα 
με τθν εξαςκζνιςθ του ακουόμενου ιχου ανά οκτάβα ςυχνοτιτων. Το διάγραμμα πρζπει να 
ςυγκρικεί με τα αποτελζςματα τθσ μζτρθςθσ ϊςτε θ χριςθ τουσ να αντιμετωπίηει το 
ςυγκεκριμζνο κόρυβο. Υλικό καταςκευισ: κζλυφοσ από ςυνκετικό υλικό  
 Σιμανςθ: CE, καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ καταςκευισ  
 Ρρότυπα: ΕΝ-352-1 
 
24. ΡΑΝΤΕΛΟΝΛΑ ΕΓΑΣΛΑΣ 
Ρεδίο χριςθσ:  
Για όλεσ τισ εργαςίεσ  
Τεχνικζσ προδιαγραφζσ:  
Ραντελόνι εργαςίασ καταςκευαςμζνο από 98% βαμβάκι κ 2% ελαςτάν για μζγιςτθ άνεςθ 
ελευκερίασ κινιςεων κ ελαςτικότθτα. 
Τςζπεσ και υποδοχζσ πολλαπλϊν χριςεων με διπλζσ ραφζσ ςε όλο το μικοσ του 
Βαμβακερό φφαςμα 255gr 
 
25. ΜΡΛΟΥΗΑΚΛΑ Τ-SHIRT  
Μπλουηάκια από 100% βαμβακερό φφαςμα ςε διάφορα χρϊματα 
 
26. ΑΝΑΚΛΑΣΤΛΚΑ ΓΛΛΕΚΑ 

Ρεδίο χριςθσ : ςε όςουσ εργάηονται κοντά ςε κινοφμενα οχιματα ( απορριμματοφόρα , 
κακαριότθτα) .   
Είναι γιλζκα με ζντονα διακρινόμενο χρϊμα με δφο οριηόντιεσ λωρίδεσ  από Ειδικό 
αντανακλαςτικό υλικό .Ωσ υλικό καταςκευισ του γιλζκου είναι  πολυεςτζρασ 100% για 
καλφτερο ςυνδυαςμό άνεςθσ και μθχανικϊν αντοχϊν. 

Ρρότυπο ΕΝ 340>EN ISO 13688,471>EN ISO 20471 
Σιμανςθ:            

 CE 
 Καταςκευαςτι ,  κωδικό του προιόντοσ ,ζτοσ καταςκευισ  
 Εικονόςθμο  για αντανακλαςτικζσ ενδυμαςίεσ και οι κωδικοί 2,2 
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Μζγεκοσ: S/M/L/XL/XXL/XXXL/4XL/5XL 
 
27. ΝΛΤΣΕΑΔΕΣ 
 Ρεδίο χριςθσ: για όλεσ τισ εργαςίεσ με βροχι κ κρφο 
Χαρακτθριςτικά : 
• Σακάκι καταςκευαςμζνο από 100% πολυεςτζρα, φφανςθ 300DOxford με επικάλυψθ 
πολυουρεκάνθ (PU). 

• Να φζρει ελαφριά επζνδυςθ για το κρφο από 100% πολυεςτζρα (ποπλίνα). 

• Στο γιακά να φζρει εςωτερικά αναδιπλοφμενθ κουκοφλα και τα μανίκια να ζχουν 
εςωτερικά δεφτερο μανίκι κυζλθσ. 

• Να φζρει περιμετρικά του κορμοφ και ςτα μανίκια δυο οριηόντιεσ και δυο κάκετεσ 
αντανακλαςτικζσ ταινίεσ αργυροφ χρϊματοσ. 

• Να ζχει πολυχρθςτικζσ τςζπεσ και αδιαβροχοποιθμζνεσ ραφζσ. 

• Το χρϊμα του κα είναι κίτρινο. 

• Να κλείνει με φερμουάρ διπλισ ολίςκθςθσ το οποίο κα καλφπτεται με πατιλζτα. 

 Ρρότυπα: EN 20471, ΕΝ343, ΕΝ 342, EN ISO 13688 
• Εικονóςθμο για αντανακλαςτικζσ ενδυμαςίεσ και ο κωδικóσ 3 

• ΕΝ 343 (3-1) 

• Ραντελóνι καταςκευαςμζνο απó 100% πολυεςτζρα, φφανςθ 300DOxford με 
επικάλυψθ πολυουρεκάνθσ (PU) 

• Να ζχει ελαςτικι μζςθ για μεγαλφτερθ άνεςθ. 

• Να φζρει περιμετρικά ςτα μπατηάκια δυο οριηóντιεσ αντανακλαςτικζσ ταινίεσ αργυροφ 
χρϊματοσ. 

• Να ζχει αδιαβροχοποιθμζνεσ ραφζσ. 

• Το χρϊμα του κα είναι κίτρινο. 

 Ρρότυπα: EN 20471και  ΕΝ343 . 

• Εικονóςθμο για αντανακλαςτικζσ ενδυμαςίεσ και ο κωδικóσ 2 

• ΕΝ 343 (3-1) 

 Μζγεκοσ: S ζωσ 5XL (S,M, L, XL, XXL,XXXL,4XL,5XL) 
 
28. ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΛΑΒΟΧΟ  
Αδιάβροχο μπουφάν με αποςπϊμενα μανίκια με φερμουάρ κ αποςπϊμενθ εςωτερικι 
επζνδυςθ κ αποςπϊμενθ επζνδυςθ ςτο γιακά.Με 6 τςζπεσ αποκικευςθσ με 
φερμουάρ,μανςζτα ςτα μανίκια κ λάςτιχο ςτθ μζςθ.Κλείςιμο με φερμουάρ αμφίδρομο.Με 
αδιάβροχο φινίριςμα κ υψθλι περιεκτικότθτα ςε βαμβάκι για εξαιρετικι άνεςθ. 
Σφνκεςθ  
Φφαςμα Shell : 60% Βαμβάκι , 40% Ρολυζςτερ, Αντι-βρόχινο φινίριςμα 240g με υφαςμάτινθ 
γζμιςθ 100% πολυςτερικό 50g 
ΜΕΓΕΘΘ S-5XL  ΧΩΜΑ ΜΡΛΕ ΣΚΟΥΟ 
 
29. ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΛΑΣ  
Φόρμα εργαςίασ με τιράντα από φφαςμα ςφμμικτο 65% πολυζςτερ-35% βαμβάκι. Να ζχει 
τςζπθ ςτο ςτικοσ, πλαϊνζσ τςζπεσ κ τςζπθ για εργαλεία. Να κλείνει με φερμουάρ κ Velcro. 
Μεγζκθ S-5XL 
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30. ΑΔΛΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΛΕΣ 
Ρεδίο χριςθσ: Ρλφςιμο κάδων. 
Χαρακτθριςτικά : Είναι ποδιζσ τφπου ρόμπασ από ςυνκετικό υλικό.  
Ρρότυπα ΕΝ 13034 
Σιμανςθ : 

 CE   
 Καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, εργαςτιριο πιςτοποίθςθσ, ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο προςταςίασ από χθμικζσ ουςίεσ  

 

 
 
31 . ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΛΣ – ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ - ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ 
Ρεδίο χριςθσ: Εργαςίεσ ςε φψοσ για τισ οποίεσ είναι δφςκολο να ςυναρμολογθκοφν 
ικριϊματα.  
Χαρακτθριςτικά:  
αποτελοφνται από:  
• Ολόςωμθ εξάρτυςθ θ οποία είναι ςφςτθμα από ιμάντεσ που περικλείουν τα πόδια το 
ςτικοσ και τθ μζςθ και ζχουν δακτυλίουσ ςφνδεςθσ- αγκφρωςθσ ςτθν πλάτθ, ςτο ςτικοσ 
και ςτθ μζςθ.  
• Αποςβεςτιρεσ ενζργειασ τα οποία είναι ςυςτιματα που αποςβζνουν τθν ενζργεια ςε 
περίπτωςθ πτϊςθσ (ςυνικωσ με το ξιλωμα τμιματοσ τουσ)  
• Ανακόπτθσ πτϊςθσ απολφτωσ αυτόματοσ, από ανοξείδωτο ατςάλι. Τα ςυςτιματα αυτά 
μπλοκάρουν κατά τθν πτϊςθ και τθ ςταματοφν. Σε περίπτωςθ οριηοντίων μετακινιςεων 
πρζπει να είναι δυνατι θ κίνθςθ μζςω ςυρματόςχοινου αγκυρωμζνου ςε ςτακερά και 
αςφαλι ςθμεία μζςω του οποίου κα διζρχεται ο αποςβεςτιρασ ι ο ανακόπτθσ. Ρρότυπα 
ΕΝ 361 για τισ εξαρτφςεισ, 355 για αποςβεςτιρεσ και 358 για ανακόπτεσ.  

 Σιμανςθ: CE 
 
32. ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ  
Ρεδίο χριςθσ:Εργαςίεσ ςε φψοσ 
Ηϊνθ με επζνδυςθ πλιρωσ ρυκμιηόμενθ με γριγορθσ αποδζςμευςθσ ιμάντα. Ρλιρθσ με 
δφο πλευρικοφσ D δαχτυλίουσ που να μποροφν να μετακινθκοφν προσ τα πίςω. 
Ρρότυπο:ΕΝ 358 
 
33. ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΑΡΟ ΧΘΜΛΚΑ 
Ρεδίο χριςθσ: Σε ψεκαςμοφσ, βαφζσ .   
Χαρακτθριςτικά: Είναι ενιαίεσ  ςτολζσ που προςτατεφουν από πιτςιλίςματα χθμικϊν 
ουςιϊν και ςκόνεσ ενϊ παράλλθλα επιτρζπουν τθν αναπνοι του δζρματοσ.  
Ρρότυπα: ΕΝ 340:2003>EN ISO 13688/2013, ΕΝ 14605:2005 (τφποσ 4), ΕΝ-13034:2005 
(τφποσ 6), ΕΝ ISO 13982-1:2004 (τφποσ 5) , ΕΝ 14126:2003 ( τφποσ 4-Β), ΕΝ 1149-5:2008,EN 
1073-2 
Σιμανςθ:            

 CE 
 Καταςκευαςτισ, ζτοσ καταςκευισ , κωδικό του προϊόντοσ, εργαςτιριο 

πιςτοποίθςθσ  . 
 Εικονόςθμο  προςταςίασ  από πιτςιλίςματα  χθμικϊν ουςιϊν   
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Κωδικοί προςταςίασ :  

 4 προςταςία από αερολφματα (spray)  
 5 προςταςία από ςκόνεσ  
 6 προςταςία από πιτςιλίςματα υγρϊν ουςιϊν   

ΜΕΓΕΘΘ M-3XL   
 
34. ΡΟΔΛΕΣ ΣΥΓΓΚΟΛΘΤΩΝ 
Ρεδίο χριςθσ : Συγκολλιςεισ 
Χαρακτθριςτικά : Ροδιζσ από ειδικά επεξεργαςμζνο πυρίμαχο δζρμα (κροφτα). 
Ρρότυπο ΕΝ ISO 11611:2015 
Σιμανςθ : 
CE    
Καταςκευαςτισ , κωδικόσ προϊόντοσ , εργαςτιριο πιςτοποίθςθσ , ζτοσ καταςκευισ . 
Εικονόςθμο προςταςίασ. 
 
35. ΕΡΛΓΟΝΑΤΛΔΕΣ 
 Οι επιγονατίδεσ είναι καταςκευαςμζνεσ από καουτςοφκ ι από  ςυνκετικά υλικά πάχουσ 
τουλάχιςτον ενόσ εκατοςτοφ , ςτθν πρόςκια επιφάνεια κα φζρουν ραβδϊςεισ επικυμθτό 
τηελ για μεγαλφτερθ άνεςθ  , ςτθν οπίςκια επιφάνεια να φζρουν δφο ιμάντεσ ςυγκράτθςθσ 
ςτο γόνατο εφρουσ τουλάχιςτον δζκα πζντε χιλιοςτϊν , ελαςτικοφσ ι προςαρμοςμζνουσ με 
μθχανιςμό εφχρθςτθσ πόρπθσ .  
Εςωτερικά : από υλικό που επιτρζπει τθν αναπνοι του δζρματοσ  
Εξωτερικά : από υλικό που  είναι ανκεκτικό ςτθν τριβι , ςτισ χθμικζσ ουςίεσ αντιολιςκθτικό 
και εφκαμπτο  και ςυνοδεφονται από 2 ηεφγθ ιμάντων.     
Ρρότυπο EN 14404:2004+A1:2010  
 
36. ΡΟΔΛΑ ΣΑΜΑΑΚΛ   
Ροδιά ςαμαράκι με δεςίματα ςτο πλάϊ κ μία μπροςτινι τςζπθ ςε διάφορα χρϊματα. 
Μεγζκθ S-XXL 
 
37. ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΛΑ ΕΞΩΤΕΛΚΕΣ ΕΓΑΣΛΕΣ  
Ρεδίο χριςθσ: για όλεσ τισ εργαςίεσ με βροχι κ κρφο 
Χαρακτθριςτικά : 
• Μπουφάν τφπου Bomber(κοντό μπουφάν) καταςκευαςμζνο από 100% πολυεςτζρα, 
φφανςθ 300DOxford με επικάλυψθ πολυουρεκάνθ (PU). 

• Να φζρει ελαφριά επζνδυςθ για το κρφο από 100% πολυεςτζρα (ποπλίνα). 

• Στο γιακά κα ζχει επζνδυςθ φλισ κ να φζρει εςωτερικά αναδιπλοφμενθ κουκοφλα και τα 
μανίκια να ζχουν εςωτερικά δεφτερο μανίκι κυζλθσ. 

• Να φζρει περιμετρικά του κορμοφ και ςτα μανίκια δυο οριηόντιεσ και δυο κάκετεσ 
αντανακλαςτικζσ ταινίεσ αργυροφ χρϊματοσ. 

• Να ζχει πολυχρθςτικζσ τςζπεσ και αδιαβροχοποιθμζνεσ ραφζσ. 

• Το χρϊμα του κα είναι κίτρινο. 

• Να κλείνει με φερμουάρ διπλισ ολίςκθςθσ το οποίο κα καλφπτεται με πατιλζτα. 

 Ρρότυπα: EN 20471, ΕΝ343, ΕΝ 342,EN ISO 13688 
• Εικονóςθμο για αντανακλαςτικζσ ενδυμαςίεσ και ο κωδικóσ 3 

• ΕΝ 343 (3-1) 

Μζγεκοσ: S ζωσ 5XL (S,M, L, XL, XXL,XXXL,4XL,5XL) 
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38. ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ  
Ρεδίο χριςθσ : Συγκολλιςεισ 
Χαρακτθριςτικά :Το ςετ περιλαμβάνει Κουκοφλα, Μανίκια, Κάλυμμα μπότασ από ειδικά 
επεξεργαςμζνο πυρίμαχο δζρμα (κροφτα). 
Ρρότυπο για το κακζνα ΕΝ ISO 11611:2015 
Σιμανςθ : 
CE    
Καταςκευαςτισ , κωδικόσ προϊόντοσ , εργαςτιριο πιςτοποίθςθσ , ζτοσ καταςκευισ . 
Εικονόςθμο προςταςίασ. 
 
39. ΟΜΡΑ  
όμπα εργαςίασ από βαμβακερό φφαςμα 245g με εξαιρετικι αντοχι ςτα πλυςίματα κ με 3 
τςζπεσ αποκικευςθσ. 
Μεγζκθ:S-5XL 
 
40. ΟΜΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΛΝΘ  
όμπα εργαςίασ από βαμβακερό 100% φφαςμα 305g με εξαιρετικι αντοχι ςτα πλυςίματα κ 
με 3 τςζπεσ αποκικευςθσ. 
Μεγζκθ:S-3XL 
 
41. ΡΥΛΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ  
Ρεδίο χριςθσ: Ζκτακτεσ περιπτϊςεισ πυρόςβεςθσ.  
Χαρακτθριςτικά: Μονοκόμματεσ ςτολζσ ολόςωμεσ από πυρίμαχο υλικό κ ανακλαςτικζσ 
ταινίεσ. 
 
Ρρότυπα:EN 340, EN 15614,EN 1149-5,EN ISO 11612 
Σιμανςθ : 
CE    
Καταςκευαςτισ , κωδικόσ προϊόντοσ , εργαςτιριο πιςτοποίθςθσ , ζτοσ καταςκευισ . 
Εικονόςθμο πυρίμαχων ιδιοτιτων 
 
42. ΑΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ 
Ρεδίο χριςθσ : για όλεσ τισ εργαςίεσ  
Χαρακτθριςτικά: Θμιάρβυλο, με φψοσ που προςτατεφει τα ςφυρά ,με  προςτατευτικό 
κάλυμμα δακτφλων και αντιολιςκθτικι ςόλα πολυουρεκάνθσ κ καουτςοφκ  για μζγιςτθ 
αντιολίςκθςθ κ απορρόφθςθ των κραδαςμϊν.Από δζρμα NABUK,ανκριδωτικι επζνδυςθ,με 
πολυμερικό υλικό(όχι μεταλλικό) προςταςίασ δαχτφλων 200 Joule,ζνκετο προςταςίασ 
πζλματοσ ςυνκετικό κ όχι μεταλλικό ϊςτε να είναι πιο ελαφρφ,ειδικι εςωτερικι 
διαπνζουςα επζνδυςθ,ςφμφωνα με το EN 20345. 
      Ρρότυπο EN 20345:2011,S3,SRC,HRO 
      Σιμανςθ: 

 CE 
 Καταςκευαςτισ ,κωδικόσ προϊόντοσ ,ζτοσ καταςκευισ ,μζγεκοσ 
 Το ςφμβολο S3 που ςυμβολίηει: 
 Ρροςταςία δακτφλων  
 Απορρόφθςθ μθχανικισ ενζργειασ ςτθ φτζρνα  
 Υδατοπερατότθτα και απορρόφθςθ νεροφ 
 Ρροςταςία τθσ ςόλασ ζναντι διάτρθςθσ  
 Αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ 
 Στθ ςόλα oil resistant 
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Μζγεκοσ: 37-48 
 
43. ΓΑΛΟΤΣΕΣ 
Ρεδίο χριςθσ : εργαςίεσ ςε φπαικρο κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ . 
Χαρακτθριςτικά: Αδιάβροχθ μπότα από ςυνκετικό υλικό  με αντιολιςκθτικι ςόλα θ οποία 
κα ζχει ενδιάμεςθ ςόλα από νιτρίλιο για να απορρόφα πιο αποτελεςματικά τισ ανωμαλίεσ 
του εδάφουσ, ανκεκτικι ςτο πετρζλαιο, τα καφςιμα κ τα οξζα, να  ζχει καλφτερθ 
κερμομόνωςθ ,προςτατευτικά  δακτφλων και προςτατευτικό ζναντι διάτρθςθσ.  
Ρρότυπο  20345:2011,S5 SRC,EN 13832-2:2006 

Σιμανςθ:            
  CE 
 Καταςκευαςτισ ,κωδικόσ προϊόντοσ ,ζτοσ καταςκευισ ,μζγεκοσ 
 Το ςφμβολο S5 που ςυμβολίηει: 
 Ρροςταςία δακτφλων  
 Απορρόφθςθ μθχανικισ ενζργειασ ςτθ φτζρνα  
 Υδατοπερατότθτα και απορρόφθςθ νεροφ 
 Ρροςταςία τθσ ςόλασ ζναντι διάτρθςθσ 
 Αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ  

         Μζγεκοσ: 36-48 
 
44 . ΡΑΡΟΥΤΣΛΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΛΚΑ 
Χαρακτθριςτικά: Θμιάρβυλο, με φψοσ που προςτατεφει τα ςφυρά ,με προςτατευτικό 
κάλυμμα δακτφλων και αντιολιςκθτικι ςόλα 500V . 
      Ρρότυπο EN 20344:2011, 20345:2011 SB FO E P WRU HRO 
      Σιμανςθ: 

 CE 
 Καταςκευαςτισ ,κωδικόσ προϊόντοσ ,ζτοσ καταςκευισ ,μζγεκοσ 
 Το ςφμβολα SB,FO,E,P,WRU,HRO που ςυμβολίηουν: 
 Ρροςταςία δακτφλων  
 Απορρόφθςθ μθχανικισ ενζργειασ ςτθ φτζρνα  
 Υδατοπερατότθτα και απορρόφθςθ νεροφ 
 Ρροςταςία τθσ ςόλασ ζναντι διάτρθςθσ  
 Αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ  
 Στθ ςόλα oil resistant 
 Να ζχει ανταπεξζλκει τθ δοκιμι  διθλεκτρικισ αντοχισ ςε 5kV . 

 
Μζγεκοσ: 39-47 
 
45. ΡΑΡΟΥΤΣΛΑ ΑΝΤΛΟΛΛΣΚΘΤΛΚΑ  
Ραποφτςια αςφαλείασ από υψθλισ ποιότθτασ μικροίνεσ που είναι ανκεκτικζσ ςτο νερό κ να 
πλζνονται. 
Σόλα πολυουρεκάνθσ (PU) αυτοκακαριηόμενθ που να εμποδίηει τθν μόλυνςθ κ να παρζχει 
ενιςχυμζνθ αντίςταςθ ολίςκθςθσ κ ανκεκτικότθτα. 
Ρρότυπα:EN 20345 S2 SRC 
Σιμανςθ: 

 CE 
 Καταςκευαςτισ ,κωδικόσ προϊόντοσ ,ζτοσ καταςκευισ ,μζγεκοσ 
 Το ςφμβολο S2 που ςυμβολίηει: 
 Ρροςταςία δακτφλων  
 Απορρόφθςθ μθχανικισ ενζργειασ ςτθ φτζρνα  
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 Υδατοπερατότθτα και απορρόφθςθ νεροφ 
 Αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ 
 Στθ ςόλα oil resistant 

 
Μεγζκθ:34-48 
 
46. ΡΑΡΟΥΤΣΛΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΩ  
 Χαρακτθριςτικά: Σαμπό αςφαλείασ διάτρθτο για να αναπνζει το πόδι με 
μθ μεταλλικό ζνκετο προςταςίασ, αντιολιςκθτικό με απορρόφθςθ ενζργειασ κροφςθσ 
ςτθ φτζρνα, 100% μθ μεταλλικά κ αντιςτατικά 
Ρρότυπο ΕΝ 20345 SB E A SRC 
Σιμανςθ: 
 CE 
• Καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ καταςκευισ, μζγεκοσ 
 Ρροςταςία δακτφλων. 
Μεγζκθ:36-47 
 
47. ΜΟΝΩΤΛΚΑ ΕΓΑΛΕΛΑ 
ΣΕΤ ΑΡΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΡΟ: Ρζνςα μονωμζνθ βαρζωσ τφπου 1.000 v,Κόφτθσ - απογυμνωτισ 
καλωδίων 1.000 v , Κ Μυτοτςίμπιδo μονωμζνο βαρζωσ τφπου 1.000 v(διπλισ επίςτρωςθσ) 
Κατςαβίδι (3 ίςα και 3 ςταυροκατςάβιδα ) μονωμζνο  τφπου 1.000 v  
Ρεδίο χριςθσ: εργαςίεσ ςε χαμθλι τάςθ ταυτόχρονα με γάντια. 
Χαρακτθριςτικά: μόνωςθ χειρολαβισ διπλισ επίςτρωςθσ για επιπλζον αςφάλεια ζναντι 

τάςεωσ 1000 V κ μόνωςθ χειρολαβισ ζναντι τάςεωσ 1000 V για τα κατςαβίδια. 
 Σιμανςθ: Καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, αρικμόσ ςειράσ, ζτοσ καταςκευισ, ςιμα 

Διεκνοφσ Θλεκτροτεχνικισ Επιτροπισ (IEC 60900) 
 Ρρότυπα: ΕΝ-60900 Ε2 (Εργαςίεσ υπό τάςθ- Εργαλεία χειρόσ για χριςθ υπό τάςθ ζωσ 1000 

V εναλλαςςόμενου ρεφματοσ και 1500 V ςυνεχοφσ ρεφματοσ) 
 

ΑΚΟ 2ο  : ΤΟΡΟΣ, ΧΟΝΟΣ ΚΑΛ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ – ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ - 
ΚΑΤΘΣΕΛΣ 

 
 

Θ παραλαβι των υπό προμικεια υλικϊν κα γίνεται ςφμφωνα τισ διατάξεισ του 

Ν.4412/2016 κακϊσ και τουσ τυχόν ειδικοφσ όρουσ που κα περιλθφκοφν ςτθν ςφμβαςθ.  

Τα προςφερόμενα είδθ, κα παραδοκοφν ςτισ αποκικεσ του Διμου (Κων/λεωσ 6 - Ιωάννινα) 

κατόπιν ςυνεννόθςθσ με Αποκικθ του Διμου (κο Ιωάννθ Σίμο) και κα παραλθφκοφν  από 

τθν αρμόδια επιτροπι, ενϊ κα είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ.  

Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνει άπαξ ι  τμθματικά και ανάλογα με τισ ανάγκεσ των 

Υπθρεςιϊν του Διμου  και μετά από ανάλογο γραπτό αίτθμα του Τμιματοσ Ρρομθκειϊν 

και Διαχείριςθσ Υλικοφ & Αποκικθσ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ του Διμου , με 

υποχρζωςθ του Ρρομθκευτι να παραδϊςει άμεςα, εντόσ των επόμενων - από τθν 

αποςτολι του ΔΕΛΤΙΟΥ ΡΑΑΓΓΕΛΙΑΣ - επτά θμερϊν, τα αναγραφόμενα είδθ. 

Σε περίπτωςθ παραγγελίασ ειδϊν τα οποία δε δφνανται να παραδοκοφν εντόσ του 

ανωτζρου χρονικοφ διαςτιματοσ, ο προμθκευτισ οφείλει να ενθμερϊςει τθν Υπθρεςία για 
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το χρόνο παράδοςθσ των εν λόγω ειδϊν, ο οποίοσ δεν πρζπει να ξεπερνά τισ δζκα (10) 

θμζρεσ από τθν παραγγελία. 

Θ παράδοςθ κα γίνεται με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ του προμθκευτι. 

Οποιαδιποτε παραγγελία εκτελείται από τον Ρρομθκευτι μετά από τθν αποςτολι ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΡΑΑΓΓΕΛΙΑΣ από τουσ αρμόδιουσ προσ τοφτο υπαλλιλουσ του Τμιματοσ Ρρομθκειϊν και 

Διαχείριςθσ Υλικοφ & Αποκικθσ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ του Διμου . 

Θ λιψθ του ΔΕΛΤΙΟΥ ΡΑΑΓΓΕΛΙΑΣ κα επιβεβαιϊνεται από τον Ρρομθκευτι. Το τιμολόγιο 

ςυνοδευόμενο από τα απαραίτθτα ςχετικά κα παραδίδεται από τον Ρρομθκευτι ςτο 

Τμιμα Ρρομθκειϊν και Διαχείριςθσ Υλικοφ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ, ςτο Ρρωτόκολλο 

τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ του Διμου (Καπλάνθ 9) - Ιωάννινα. 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ προμικειασ των ειδϊν και θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ των 

υποχρεϊςεων του αναδόχου, κα γίνεται με ευκφνθ των αρμοδίων οργάνων των Υπθρεςιϊν 

για λογαριαςμό των οποίων εκτελείται θ ςυγκεκριμζνθ προμικεια. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθριςει πιςτά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, να προμθκευτεί 

εγκαίρωσ τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλλθλα και απαραίτθτα μζτρα ϊςτε να είναι 

ςυνεπισ ςτισ υποχρεϊςεισ του. 

Τα αναλϊςιμα υλικά που κα βρεκοφν κατά τον ζλεγχο παραλαβισ και μετά, κατά τθν 

περίοδο τθσ χρθςιμοποίθςισ τουσ, ακατάλλθλα κα επιςτραφοφν ςτον προμθκευτι, ο 

οποίοσ ζχει υποχρζωςθ να τα αντικαταςτιςει εντόσ δζκα (10) θμερϊν. Κατά τα λοιπά 

εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 206 και 207 του Ν.4412/16.  

Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνει για το 100% τθσ αξίασ του 

εκάςτοτε τιμολογίου, αφοφ υπογραφοφν τα ςχετικά Ρρωτόκολλα Ροςοτικισ και Ροιοτικισ 

Ραραλαβισ από τισ αρμόδιεσ Επιτροπζσ.  

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει το υλικό μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον 

τρόπο που ορίηει θ ςφμβαςθ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του 

αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 

4412/2016. 

Στισ ςυμβάςεισ για τθν πλθρωμι του τιμιματοσ απαιτοφνται κατ’ ελάχιςτο τα εξισ 

δικαιολογθτικά: α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι ςε 

περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ παραλαβισ, αποδεικτικό προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθν αποκικθ, 

ςφμφωνα με το άρκρο 208 β) αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ του φορζα 

γ) Τιμολόγιο του αναδόχου εισ τριπλοφν που να αναφζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». δ) 

Εξοφλθτικι απόδειξθ του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». 
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ε) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ (άρκρο 200 του Ν.4412/16). 

Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο 

και τθν πλθρωμι, μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον 

προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. (άρκρο 200 παρ.6 του 

Ν.4412/16).  

Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα 

με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ 

ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται 

με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ ( Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων), θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 

ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Επί του ποςοφ τθσ κράτθςθσ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων διενεργείται κράτθςθ τζλουσ χαρτοςιμου 3%, 

πλζον ειςφοράσ 20% υπζρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ 

ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό 

παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό 

τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του 

άρκρου 36 του ν. 4412/201657 

γ) Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ ( Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν )  θ 

οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 

ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ.58.Επί  τθσ κράτθςθσ αυτισ υπολογίηεται χαρτόςθμο 3% και 

επί του χαρτοςιμου Ο.Γ.Α 20% 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ 

φόρου ειςοδιματοσ . 

Επίςθσ εξυπακοφεται ότι ςε κάκε ζτοσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ κα παραδοκεί το ιμιςυ τθσ 

ςυμβατικισ ποςότθτασ.  

Οι παραδόςεισ των υλικϊν για τον Διμο Λωαννιτϊν κα είναι ανά υπθρεςία (Κ.Α. 

προχπολογιςμοφ), όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτθν μελζτθ. 

Για τθν δαπάνθ ζχει εκδοκεί θ υπ. Αρικ. 92/2020 Α.Α.Υ. 
 

                                                           
57

 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο 
αναγκαίο κζμα για τθν εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ 
απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Σουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του 
άρκρου 36 του ν. 4412/2016 
58

 Από 22-3-2017 βάςει τθσ ΚΤΑ 1191/2017 Τπουργϊν Οικονομικϊν –Δικαιοςφνθσ ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-
3-2017 ) 
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ΑΚΟ 3ο: ΕΡΛΤΟΡΘ ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ΚΑΛ ΡΑΑΛΑΒΘΣ 
 
Θ παραλαβι των υλικϊν γίνεται από αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ. 
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ 

ζλεγχοσ και καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο προμθκευτισ. 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ Επιτροπι Ραραλαβισ μπορεί: 
α) να παραλάβει το υλικό, 
β) να παραλάβει το υλικό με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 
γ) να απορρίψει το υλικό 
Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, κακϊσ και θ πιςτοποίθςθ τθσ 

ολοκλιρωςθσ όλων των υποχρεϊςεων του Αναδόχου, κα γίνει από τθν Επιτροπι 
Ραραλαβισ, που ζχει οριςκεί με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ59  

Θ Επιτροπι Ραραλαβισ μπορεί να ειςθγείται  ωσ κατά Νόμο αρμόδιο, για τθν επιβολι 
κυρϊςεων ςτον Ανάδοχο, ςε περίπτωςθ ςυμπεριφοράσ του αντίκετθσ προσ τα 
αναφερόμενα ςτθ ςφμβαςθ. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ των άρκρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 4ο : ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ να ακολουκεί πιςτά τισ 

οδθγίεσ και τισ υποδείξεισ του Διμου . 
2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει ςτο Διμο οποιεςδιποτε αναφορζσ και 

πλθροφορίεσ του ηθτθκοφν ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
3. Ο Ανάδοχοσ ρθτά ευκφνεται για κάκε ενζργεια των υπαλλιλων, τυχόν ςυμβοφλων ι 

αντιπροςϊπων αυτοφ, ςυμπεριλαμβανομζνου ανεξαιρζτωσ οποιουδιποτε χρθςιμοποιθκεί 
από αυτόν για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων που αναλαμβάνει κακϊσ και για τισ τυχόν 
παρεπόμενεσ υποχρεϊςεισ. 

4. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργαςτεί με οποιαδιποτε Υπθρεςία, Επιτροπι ι και 
κάκε τρίτο, με τον τρόπο που κα του υποδείξει θ αρμόδια Δ/νςθ του Διμου. 

5. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τθν ζγκαιρθ και άριςτθσ ποιότθτασ 
προμικεια των υλικϊν, που ςυνιςτοφν το αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

6. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του που 
απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ 
νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι 
οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν.4412/16 

 
ΑΚΟ 5ο : ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ Σφμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ 

τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
Εάν ο Ανάδοχοσ προβεί ςε μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ 

ςυναίνεςθ του Διμου, θ τελευταία δικαιοφται, χωρίσ προθγοφμενθ όχλθςθ, να επιβάλει 
αυτοδικαίωσ τισ κυρϊςεισ για ακζτθςθ τθσ Σφμβαςθσ.  

 
ΑΚΟ 6ο : ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 
Τροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ πραγματοποιείται ςφμφωνα 

με όςα προβλζπονται ςτα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

                                                           
5959

 Δεκνηηθό Σπκβνύιην ( άξζξν 65 παξ 1 Ν.3852/10) 
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ΑΚΟ 7ο : ΜΟΝΟΜΕΘΣ ΛΥΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 

καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ, εφόςον: 
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ δυνάμει του άρκρου 132 του Ν.4412/16, 
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ 

καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/16και, ωσ εκ 
τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 133 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 8ο : ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 
Τροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ πραγματοποιείται ςφμφωνα 

με όςα προβλζπονται ςτα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 9ο : ΜΟΝΟΜΕΘΣ ΛΥΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 

καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ, εφόςον: 
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ δυνάμει του άρκρου 132 του Ν.4412/16, 
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ 

καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/16και, ωσ εκ 
τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 133 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 10ο : ΛΣΧΥΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 
Θ ςφμβαςθ κα ζχει διάρκεια από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ και για είκοςι τζςςερισ 

(24) μινεσ – δφο (2) χρόνια ι μζχρι εξαντλιςεωσ των ποςοτιτων, αν τοφτο ςυμβεί 
νωρίτερα. 

 
ΑΚΟ 11ο : ΚΘΥΞΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΡΤΩΤΟΥ – ΚΥΩΣΕΛΣ 
 
1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο 

όνομα του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου: 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν.4412/16, 
β) ςε περίπτωςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, εφόςον δε φόρτωςε, παρζδωςε ι 

αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον 
ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι 
τθν ςφμβαςθ όταν: 

α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι 
αντικαταςτάκθκε με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ (αρ. 204 του ν.4412/16). 
3. Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι 

ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από 
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γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο 
προσ παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

4. Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο 
των ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο 
εφαρμογισ του ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 12ο   : ΕΡΛΛΥΣΘ ΔΛΑΦΟΩΝ – ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΛΚΑΛΟ 
 
Θ παροφςα προμικεια διζπεται από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία ,κάκε διαφορά που κα 

προκφψει μεταξφ των Υπθρεςιϊν και του Αναδόχου, θ οποία κα αφορά ςτθν εκτζλεςθ, τθν 
εφαρμογι ι γενικά τισ ςχζςεισ που δθμιουργοφνται από αυτι, κα λυκεί από τα εδρεφοντα 
ςτο Νομό Ιωαννίνων αρμόδια δικαςτιρια. Είναι αυτονόθτο ότι πριν από οποιαδιποτε 
προςφυγι ςτα δικαςτιρια, τα ςυμβαλλόμενα μζρθ κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για 
φιλικι διευκζτθςθ των διαφορϊν που ενδεχόμενα να αναφφονται μεταξφ τουσ. 

Σε πίςτωςθ των ανωτζρω, θ παροφςα ςφμβαςθ αφοφ διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, 
υπογράφεται από τουσ ςυμβαλλόμενουσ ςε δφο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ζνα 
κατατζκθκε ςτθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου, το δε άλλο επιδόκθκε ςτον 
«ΑΝΑΔΟΧΟ». 

 
 
ΟΛ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΛ 
 
 
 
Ο Διμαρχοσ                                                                                         Ο Ανάδοχοσ 
 
 
Μωυςισ Ελιςάφ 
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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
ΔΘΜΟΣ  ΛΩΑΝΝΛΤΩΝ 
ΥΟΛΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ Α΄ΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ  
Γηεύζσλσε: Αβέρωυ 6 
Πιερουορίες: Τσακπαιάς Βασίιεηος 
Τει. 26510 01019 
Email: epitropi.a@ioannina.gr 
ΦΑΞ: 2651 0 0 1018 
45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 

Λωάννινα: ../../2020 
Α.Ρ.:  

Δθμόςια Σφμβαςθ 
«ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΛΟΛΡΩΝ ΡΑΟΧΩΝ ΣΕ ΕΛΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ)» 

για  24 μινεσ (2 χρόνια) για τισ ανάγκεσ τθσ Αϋ κμιασ Σχολικισ Επιτροπισ 
 
Στα Ιωάννινα ςιμερα …./…./ 2020, ιμερα ……………….., οι υπογράφοντεσ τθν παροφςα, 

αφενόσ θ Αϋ κμια Σχολικι Επιτροπι,  ωσ ανακζτουςα αρχι, που εδρεφει ςτα Ιωάννινα,  με 
Α.Φ.Μ. ……………… και Δ.Ο.Υ Ιωαννίνων, και εκπροςωπείται νόμιμα από τον Ρρόεδρο κ. 
Βαςίλειο Τςαμπαλά και αφετζρου θ εταιρεία ………………………………. –  Α.Φ.Μ. ………………- 
Δ.Ο.Υ.  …………………………., που κα καλείται ςτο εξισ «ανάδοχοσ/προμθκευτισ», 
ςυμφϊνθςαν και ζκαναν αποδεκτά τα ακόλουκα: 

 
Σφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. 203/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ . 

κατακυρϊκθκε ςτον ανάδοχο  το αποτζλεςμα του διεκνοφσ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ, για 
τθν προμικεια ΛΟΙΡΩΝ ΡΑΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) για 24 μινεσ (2 
χρόνια),  για τισ ανάγκεσ τθσ  Αϋ κμιασ Σχολικισ Επιτροπισ (διακιρυξθ 18313/5589-
31/03/2020) και ςτθν τιμι τθσ οικονομικισ του προςφοράσ ………………………………. € 

Φςτερα από τα παραπάνω, οι ςυμβαλλόμενοι με τθν ιδιότθτα που προαναφζρκθκε και  
 
ζχοντασ υπόψθ: 

 

 Το Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Το Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν» 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-
2016)όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει .  

 Το Ν.2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» 
(Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Το Ν.2859/2000 «Κφρωςθ Κϊδικα Φ.Ρ.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο Γ.Ε.Μ.Θ. & εκςυγχρονιςμόσ τθσ 
Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει.  

 Το Ν.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων 
και πράξεων κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτό διοικθτικϊν οργάνων ςτο 
διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  
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 Το Ν.4013/2011 «περί ςφςταςθσ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 
και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-
2011), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Το άρκρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα 
εφαρμογισ του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ 
διατάξεισ» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Τισ διατάξεισ του Ν.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-
03-2014), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Το Ν.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ 
τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»(ΦΕΚ 143/Α/28-
06-2014) , όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

 Τισ διατάξεισ του Βιβλίου IV ( άρκρα 345-374 ) Ν.4412/16 που διζπουν τισ διαφορζσ 
που αναφφονται από πράξεισ θ παραλιψεισ ,οι οποίεσ εκδίδονται θ ςυντελοφνται 
μετά τθν 26/6/2017 κακϊσ και τισ διατάξεισ του Ρ.Δ 39/17 «Κανονιςμόσ εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ)», 

 Το. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ 
διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 
82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που 
μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των 
νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα » , τθσ κοινισ απόφαςθσ των 
Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 
‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ 
τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ 
Οικονομίασ και Οικονομικϊν με αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) 
“Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ”, 

 Τθ διάταξθ τθσ παραγράφου 16 άρκρου 47 Ν.4472/17 με βάςθ τθν οποία  θ  
δθμοςίευςθ  τθσ προκιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ αντικακιςτά τθν υποχρζωςθ 
δθμοςίευςθσ ςτο Τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ 
Κυβζρνθςθσ θ οποία παφει να ιςχφει λόγω ζκδοςθσ τθσ Υ.Α 57654/22.5.2017 ( ΦΕΚ 
1781/23.5.2017 τ.Β ) 

 Τθν  με αρ.  57654/22.5.2017 Υπουργικι Απόφαςθ (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β’ ) 
«φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων του Υπουργείου Οικονομίασ και  
Ανάπτυξθσ.  

 Τθν με αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017 τ.Β 1924) Απόφαςθσ του 
Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», 

 Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/7 ΤΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ τθσ 5θσ Ιανουαρίου 
2016 για τθν κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο Ρρομικειασ 

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν 
Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων 
πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ» 

 του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ 
διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ» 

 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Α'150) 
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 του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου 
ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ» 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και 
Ρολιτιςτικά Θζματα" 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια 
ζγγραφα και ςτοιχεία" 

 του π.δ. 80/2016 (Α'145) "Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ" 

 τθσ με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 του ν. 4555/18 (φ 133/18 τ.α') «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ - 
Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. *Ρρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣΙ»+ - υκμίςεισ.... και άλλεσ διατάξεισ» 

 τισ διατάξεισ του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/8-6-2006) «Δθμοτικόσ και Κοινοτικόσ 
Κϊδικασ» όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν 

 τθσ υπ. αρικ. 43726/8-6-2019 (Φ.Ε.Κ. 2208/2019 τεφχοσ Βϋ) Κ.Υ.Α. - Ραροχι μζςων 
ατομικισ προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των OTA α' και β' βακμοφ και των νομικϊν 
προςϊπων αυτϊν και μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ 

 του Φ.Ε.Κ. 4584/2019, τεφχοσ Βϋ(13/12/2019) - Μερικι τροποποίθςθ τθσ αρικμ. 
43726/7-6-2019 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ «Ραροχι μζςων ατομικισ 
προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των ΟΤΑ α' και β' βακμοφ και των νομικϊν προςϊπων 
αυτϊν και μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ» (Β' 2208) 

 

κακϊσ και 

 το υπ. αρικ. 45651/11257-22/07/2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
προσ τισ υπθρεςίεσ και τα Νομικά Ρρόςωπα του Διμου 

 το υπ. αρικ. 1546/31-07-2019 ζγγραφο τθσ Αϋ κμιασ Σχολικισ Επιτροπισ 

 το πρωτογενζσ αίτθμα όπωσ αναρτικθκε ςτο ΚΘΜΔΘΣ με ΑΔΑΜ 20REQ006458335 
2020-03-20 και τθν  Α.Α.Υ. 58-1336/27-01-2020 (ΑΔΑ ΨΛΡ7ΩΕΩ-48Ρ), με τθν οποία 
εγκρίκθκε το πρωτογενζσ αίτθμα (ΑΔΑΜ 20REQ006458373 2020-03-20) τθσ 
ΑϋΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ 

 το υπ. αρικ. 659/23-9-2019 ζγγραφο του Γιατροφ Εργαςίασ ςχετικά με τθν εκτίμθςθ 
των υφιςτάμενων κατά τθν εργαςία κινδφνων για τθν υγεία των εργαηομζνων, όπωσ 
αυτό κοινοποιικθκε ςτθν Δ/νςθ οικονομικϊν Υπθρεςιϊν με το υπ. αρικ. 
58846/4993-7/10/2019 ζγγραφο του γενικοφ Γραμματζα 

 το υπϋ αρικ. 71059/17998 – 07/11/2019  ζγγραφο προσ Τεχνικό αςφαλείασ και 
Σφλλογο Εργαηομζνων 

 το υπ. αρικ. 75053/19077-21/11/2019 ζγγραφο προσ τον Τεχνικό Αςφαλείασ που 
ορίςτθκε με τθν υπ. αρικ. 74117/6464-18/11/2019 (ΑΔΑ ΨΡΗΘΩΕΩ-ΑΟ4) απόφαςθ 
του Δθμάρχου Ιωαννίνων 

 το υπ. αρικ. 81618/18373-17/12/2019 ζγγραφο του Τεχνικοφ Αςφαλείασ 

 Τθν μελζτθ του Διμου Ιωαννιτϊν 

 Τθν υπ. Αρικ. 18313/5589 -31/03/2020 διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ 

 Τθν  με αρικμό 203/2020 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ( ΑΔΑ Ω2ΝΒΩΕΩ-
ΘΜΓ)   με τθν οποία εγκρίκθκαν α) οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και β) καταρτίςκθκαν  
οι όροι διακιρυξθσ για τθν παραπάνω προμικεια 
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 Τισ  ανάγκεσ τθσ Αϋ κμιασ Σχολικισ Επιτροπισ  του Διμου Ιωαννιτϊν για τθν 
παραπάνω προμικεια ,                                                     

 
υπογράφουν τθν ςφμβαςθ αυτι με τουσ ακόλουκουσ όρουσ: 
 
ΑΚΟ 1ο : ΣΥΜΒΑΤΛΚΟ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ-ΡΟΣΟΤΘΤΑ-ΤΛΜΘ 
 
Ωσ αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται θ προμικεια ΛΟΙΡΩΝ ΡΑΟΧΩΝ ΣΕ 

ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) για 24 μινεσ (2 χρόνια), για τισ ανάγκεσ τθσ Αϋ κμιασ 
Σχολικισ Επιτροπισ, ςφμφωνα με τον πίνακα που ακολουκεί: 

 

 

Ενιαία Σχολικι Επιτροπι Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  
Διμου Λωαννιτϊν  
Κ.Α.: 00.6711.001 
ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ: 59 

   α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 118 1,90 224,20 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 118 1,00 118,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΙΝΑ (ηευγάρι)   1,80 0,00 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ (ηευγάρι)   21,00 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ PVC (ηευγάρι) 118 2,20 259,60 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΘΣΘΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  590 9,00 5.310,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ (ηευγάρι)   8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΟ 1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 118 10,00 1.180,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΘΜΙΣΕΩΣ ΡΟΣΩΡΟΥ Α13 ι ΙΣΟΔΥΝΑΜΘ 
ΦΙΛΤΟΜΑΣΚΑ 118 20,00 2.360,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ   18,00 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ AVEC 23 118 105,00 12.390,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ   5,00 0,00 

13 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ   900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΘΛΙΑΚΘ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ   13,00 0,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΡΟΥ   5,00 0,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 118 9,00 1.062,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΣΘΣ GOGGLES   12,00 0,00 

18 ΚΑΝΘ   10,00 0,00 

19 ΘΜΙΚΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΙΔΑ   15,00 0,00 

20 ΑΣΡΙΔΙΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ   18,00 0,00 

21 ΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΠ ΡΤΩΣΘ   20,00 0,00 

22 ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ 118 12,00 1.416,00 

23 ΩΤΟΑΣΡΙΔΕΣ ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ   8,00 0,00 

24 ΡΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ 118 25,00 2.950,00 

25 ΜΡΛΟΥΗΑΚΙΑ T-SHIRT 118 7,00 826,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ   6,00 0,00 

27 ΝΙΤΣΕΑΔΕΣ 118 45,00 5.310,00 

28 ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΟΧΟ 118 38,00 4.484,00 

29 ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 118 22,00 2.596,00 
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30 ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΙΕΣ 118 18,00 2.124,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ, ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ   160,00 0,00 

32 ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΧΘΜΙΚΑ  118 12,00 1.416,00 

34 ΡΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ   15,00 0,00 

35 ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ   15,00 0,00 

36 ΡΟΔΙΑ ΣΑΜΑΑΚΙ 118 12,00 1.416,00 

37 ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00 

38 ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ   70,00 0,00 

39 ΟΜΡΑ   16,00 0,00 

40 ΟΜΡΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ   20,00 0,00 

41 ΡΥΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00 

42 ΑΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ    45,00 0,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 118 18,00 2.124,00 

44 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ   65,00 0,00 

45 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΘΤΙΚΑ 118 35,00 4.130,00 

46 ΡΑΡΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΟ   38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ   100,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 2714   51.695,80 

  Φ.Ρ.Α. 24%     12.406,99 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ     64.102,79 
 
 
 

Θ Αϋ κμια Σχολικι Επιτροπι διατθρεί το δικαίωμα να αυξιςει τθν ποςότθτα των προσ 
προμικεια ειδϊν κατά ποςότθτα 25% με αντίςτοιχθ αφξθςθ τθσ προχπολογιςκείςασ 
δαπάνθσ, χωρίσ καμία αντίρρθςθ του προμθκευτι με τουσ ίδιουσ όρουσ (δικαίωμα 
προαίρεςθσ). Αναλυτικά οι ποςότθτεσ αναφζρονται ςτον παρακάτω πίνακα: 
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Ενιαία Σχολικι Επιτροπι Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  
Διμου Λωαννιτϊν - ΡΟΑΛΕΣΘ 
Κ.Α.: 00.6711.001 
ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ: 59 

       

α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΡΟΑΛΕΣΘΣ 

25% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΡΟΣΟΥ 

ΡΟΑΛΕΣΘΣ 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΜΕ 
ΡΟΑΛΕΣΘ 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

ΜΕ 
ΡΟΑΛΕΣΘ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 118 1,90 224,20 30 57,00 148 281,20 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 118 1,00 118,00 30 30,00 148 148,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΙΝΑ (ηευγάρι)   1,80 0,00   0,00 0 0,00 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ (ηευγάρι)   21,00 0,00   0,00 0 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ PVC (ηευγάρι) 118 2,20 259,60 30 66,00 148 325,60 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΘΣΘΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  590 9,00 5.310,00 148 1.332,00 738 6.642,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ (ηευγάρι)   8,00 0,00   0,00 0 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΟ 1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 118 10,00 1.180,00 30 300,00 148 1.480,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΘΜΙΣΕΩΣ ΡΟΣΩΡΟΥ Α13 ι ΙΣΟΔΥΝΑΜΘ 
ΦΙΛΤΟΜΑΣΚΑ 118 20,00 2.360,00 30 600,00 148 2.960,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ   18,00 0,00   0,00 0 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ AVEC 23 118 105,00 12.390,00 30 3.150,00 148 15.540,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ   5,00 0,00   0,00 0 0,00 

13 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ   900,00 0,00   0,00 0 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΘΛΙΑΚΘ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ   13,00 0,00   0,00 0 0,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΡΟΥ   5,00 0,00   0,00 0 0,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 118 9,00 1.062,00 30 270,00 148 1.332,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΣΘΣ GOGGLES   12,00 0,00   0,00 0 0,00 
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18 ΚΑΝΘ   10,00 0,00   0,00 0 0,00 

19 ΘΜΙΚΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΙΔΑ   15,00 0,00   0,00 0 0,00 

20 ΑΣΡΙΔΙΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ   18,00 0,00   0,00 0 0,00 

21 ΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΠ ΡΤΩΣΘ   20,00 0,00   0,00 0 0,00 

22 ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ 118 12,00 1.416,00 30 360,00 148 1.776,00 

23 ΩΤΟΑΣΡΙΔΕΣ ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ   8,00 0,00   0,00 0 0,00 

24 ΡΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ 118 25,00 2.950,00 30 750,00 148 3.700,00 

25 ΜΡΛΟΥΗΑΚΙΑ 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 ΝΙΤΣΕΑΔΕΣ 118 45,00 5.310,00 30 1.350,00 148 6.660,00 

28 ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΟΧΟ 118 38,00 4.484,00 30 1.140,00 148 5.624,00 

29 ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 118 22,00 2.596,00 30 660,00 148 3.256,00 

30 ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΙΕΣ 118 18,00 2.124,00 30 540,00 148 2.664,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ, ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ   160,00 0,00   0,00 0 0,00 

32 ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00   0,00 0 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΧΘΜΙΚΑ  118 12,00 1.416,00 30 360,00 148 1.776,00 

34 ΡΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ   15,00 0,00   0,00 0 0,00 

35 ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ   15,00 0,00   0,00 0 0,00 

36 ΡΟΔΙΑ ΣΑΜΑΑΚΙ 118 12,00 1.416,00 30 360,00 148 1.776,00 

37 ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00   0,00 0 0,00 

38 ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ   70,00 0,00   0,00 0 0,00 

39 ΟΜΡΑ   16,00 0,00   0,00 0 0,00 

40 ΟΜΡΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ   20,00 0,00   0,00 0 0,00 

41 ΡΥΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00   0,00 0 0,00 

42 ΑΒΥΛΑ 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 

ΑΔΑ: Ψ7ΜΘΩΕΩ-ΤΥΦ



- 129 -  

44 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ   65,00 0,00   0,00 0 0,00 

45 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΘΤΙΚΑ 118 35,00 4.130,00 30 1.050,00 148 5.180,00 

46 ΡΑΡΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΟ   38,00 0,00   0,00 0 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ   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.Ρ.Α. 24%     12.406,99   3.150,00   15.556,99 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ     64.102,79   16.275,00   80.377,79 
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ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ (για τα είδθ που απαιτοφνται) 
 
 

Τα προσ προμικεια είδθ  κα πρζπει να πλθροφν τα κάτωκι: 
 
1. ΓΑΝΤΛΑ  ΑΡΟ  ΝΛΤΛΛΛΟ  
Χαρακτθριςτικά: Μικοσ περίπου 30cm. Ράχοσ 0,5 mm.  Υλικό καταςκευισ νιτρίλιο με 
εςωτερικι επζνδυςθ από ανκιδρωτικό υλικό.  Ελάχιςτα επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν 3,1,0,1 
, που ςθμαίνει: 
• 3 (τριβι) 
• 1 (κοπι με λεπίδα) 
• 1 (διάτρθςθ) 
Ρρότυπα ΕΝ 388, 420, EN ISO 374-1:2016,EN ISO 374-5:2016 
 Σιμανςθ: 
• CE 
• Ρρομθκευτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ 
• Εικονόςθμο προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 3,1,0,1, 
• Εικονόςθμα προςταςίασ από χθμικζσ ουςίεσ 
Μζγεκοσ: 7 ζωσ 11 (S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11) 

 
 
2. ΓΑΝΤΛΑ ΑΡΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΛ ΝΛΤΛΛΛΟ 
Ρεδίο χριςθσ : εργαςίεσ ςτισ οποίεσ το εμπρόσ μζροσ τθσ παλάμθσ μπορεί να εκτεκεί ςε 
χθμικζσ ουςίεσ ι ςε υγρό περιβάλλον όπωσ ςτα ςυνεργία ςυντιρθςθσ ςε υγρό περιβάλλον , 
ςε υδραυλικοφσ και ςε βαφζσ . 
Ζχουν μικοσ 20-25 cm.  
Το εμπρόσ μζροσ τθσ παλάμθσ είναι καταςκευαςμζνο από νιτρίλιο ϊςτε να το προςτατεφει 
από χθμικζσ ουςίεσ ενϊ το πίςω από φφαςμα ϊςτε να είναι πιο εφχρθςτο. 
Με ελάχιςτα επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν 3,1,2,1 όπου: 

 3(τριβι) 
 1(κοπι με λεπίδα) 
 2(διάςχιςθ) 
 1(διάτρθςθ) 

Ρρότυπα ΕΝ 388,420 
 Σιμανςθ:       

 CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προιόντοσ , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο  προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 3,1,2,1. 

 
Μζγεκοσ: 8 ζωσ 10 (8,9, 10 ) 
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3. ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΛΝΑ ΓΑΝΤΛΑ 
Ρεδίο χριςθσ : Εργαςίεσ ςτισ οποίεσ απαιτείται προςταςία από απλοφσ μθχανικοφσ 
κινδφνουσ (τριβζσ , ςυμπιζςεισ , εκδορζσ ) ςε ςτεγνό περιβάλλον όπωσ εργαηόμενοι ςε 
απορριμματοφόρα, οικοδόμοι , ςε κιπουσ , μθχανοτεχνίτεσ   
Χαρακτθριςτικά :Ζχουν μικοσ 20-25 cm,και πάχοσ 1-1,2mm.  
Το εμπρόσ μζροσ του γαντιοφ και τα δάχτυλα από βόειο δζρμα και το πίςω μζροσ από 
βαμβακερό φφαςμα με ελαςτικι ταινία ςφςφιξθσ . 
 Ρρότυπα ΕΝ 388, 420 με ελάχιςτα επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν: 

 2 (τριβι) 
 2 (κοπι με λεπίδα) 
 2 (διάςχιςθ) 
 3 (διάτρθςθ)        

    
  Σιμανςθ: 

 CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό  προϊόντοσ , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο  προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 2,2,2,3.                 

            

     
 
4. ΓΑΝΤΛΑ ΜΟΝΩΤΛΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ 

Ρεδίο εφαρμογισ : εργαςίεσ ςε χαμθλι τάςθ . 
Ζχουν μικοσ περίπου 30cm.και είναι καταςκευαςμζνα από ςυνκετικό υλικό χωρίσ 
ραφζσ . 
Ρρότυπο ΕΝ 60903 

    Σιμανςθ: 
 CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προιόντοσ , αρικμόσ ςειράσ . 
 00(Ρροςταςία μζχρι 500V) 
 RC (Αυξθμζνθ μθχανικι αντοχι ,αντοχι ςε όηον ,οξζα, πετρελαιοειδι, 

ψφχοσ ) 
 Κωδικόσ εργαςτθρίου πιςτοποίθςθσ  
 Ζτοσ και μινα καταςκευισ 
 Σιμα διεκνοφσ θλεκτροτεχνικισ επιτροπισ (IEC)    

Σθμειϊνεται ότι θ κλάςθ αφορά ςτθν τάςθ εργαςίασ από τθν οποία προςτατεφουν τα 
γάντια . Αν χρθςιμοποιθκοφν για προςταςία από μζςθ τάςθ τότε πρζπει να επιλεγοφν 
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γάντια κλάςθσ 2 τα οποία είναι πιο χοντρά αλλά προορίηονται μόνο για χειριςμοφσ και όχι 
για εργαςία .  
Μζγεκοσ: 9-11 

 
 
5. ΓΑΝΤΛΑ ΑΡΟ PVC  
Ρεδίο χριςθσ : Πταν απαιτείται προςταςία από χθμικοφσ , μθχανικοφσ και βιολογικοφσ 
κινδφνουσ  , όπωσ εργαηόμενοι ςε απορριμματοφόρα ( εναλλακτικι λφςθ) ςε κακαριςμοφσ 
κάδων , ςε νεκροταφεία .   
Χαρακτθριςτικά : Ζχουν μικοσ 27cm και πάχοσ 1mm. 
Είναι καταςκευαςμζνα από PVC και ωσ εςωτερικι επζνδυςθ ζχουν    ανκιδρωτικό υλικό. 
Με ελάχιςτα επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν 3,1,2,1 

 3(τριβι) 
 1(κοπι με λεπίδα) 
 2(διάςχιςθ) 
 1(διάτρθςθ) 

            Ρρότυπα ΕΝ 388,420,374 
            Σιμανςθ:      

 CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προϊόντοσ  , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο  προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 3,1,2,1. 
 Εικονόςθμο προςταςίασ από χθμικζσ ουςίεσ και μικροοργανιςμοφσ.  

                       
 

 
 
6. ΓΑΝΤΛΑ ΕΛΑΣΤΛΚΑ ΜΛΑΣ ΧΘΣΘΣ   

Ρεδίο χριςθσ : για αντιμετϊπιςθ χθμικϊν ουςιϊν ι μικροοργανιςμϊν . 
Ζχουν μικοσ περίπου 20 cm και πάχοσ τουλάχιςτον 0,1mm για μζγιςτθ αντοχι. 
Και είναι καταςκευαςμζνο από νιτρίλιο .Είναι μιασ χριςθσ και δεν ζχει ςθμαςία θ 
μθχανικι αντοχι . 
Και είναι ςυςκευαςμζνα ςε κουτιά  100  τεμαχίων. 
Ρρότυπα ΕΝ 374-1:2016,EN ISO 374-5:2016 
Σιμανςθ: 

  CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προιόντοσ , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο προςταςίασ από χθμικζσ ουςίεσ και μικροοργανιςμοφσ. 
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Μεγζκθ: 7-10 (S-XL) 
 
7. ΓΑΝΤΛΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ 

Ρεδίο χριςθσ : ςυγκολλιςεισ  
Είναι καταςκευαςμζνα από ειδικά επεξεργαςμζνο δζρμα με εςωτερικι επζνδυςθ τα 
οποία παρζχουν προςταςία από μθχανικοφσ κινδφνουσ, επαφι με κερμότθτα και από 
μικρζσ εκτοξεφςεισ λιωμζνων μετάλλων.  

           Με ελάχιςτα επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν 3,1,3,4. 
           Με ελάχιςτα επίπεδα κερμικϊν αντοχϊν 4,1,3,3,4,Χ. 
            Ρρότυπα ΕΝ 388,420,407 
            Σιμανςθ:       

 CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προιόντοσ , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο  προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 3,1,3,4. 
 Εικονόςθμο προςταςίασ από τθν κερμότθτα.  

 
  8.    ΜΑΣΚΑ ΦΛΛΤΟ  1 

 Χαρακτθριςτικά: Μάςκα με ενςωματωμζνο φίλτρο κατακράτθςθσ ςκόνθσ από ςυνκετικό 
υλικό με διπλό ιμάντα προςαρμογισ που κα καλφπτει μφτθ, ςτόμα και 
πθγοφνι. 
Διατίκεται ςε ςυςκευαςίεσ ανά 10−30 τεμάχια. Αν τθρθκοφν οι κανόνεσ υγιεινισ μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί μζχρισ ότου ο χριςτθσ αντιλθφκεί ότι δυςχεραίνεται θ αναπνοι του. 
Ρρότυπα: ΕΝ 149 
Σιμανςθ: Θ μάςκα και τα φίλτρα πρζπει να ζχουν ανεξίτθλα τυπωμζνα τα εξισ: 
• CE 
• FFP1 
• Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ 
• Κωδικόσ Εργαςτθρίου Ριςτοποίθςθσ 
 
9. ΜΑΣΚΑ  ΘΜΛΣΕΩΣ  ΡΟΣΩΡΟΥ ΜΕ  ΦΛΛΤΑ Α1 3 Ι ΛΣΟΔΥΝΑΜΘ ΦΛΛΤΟΜΑΣΚΑ  
Χαρακτθριςτικά: 
Κυρίωσ μάςκα από ςυνκετικό υλικό με ιμάντεσ προςαρμογισ που κα καλφπτουν μφτθ, 
ςτόμα και πθγοφνι.  Είναι προτιμότερθ μάςκα με διπλά φίλτρα, ωσ πιο άνετθ 
Ρρζπει να επιλζγεται το κατάλλθλο φίλτρο, που ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ είναι 
Α1 3 (χρϊματοσ καφζ και λευκοφ) που παρζχει προςταςία από οργανικά αζρια και ατμοφσ 
και ςωματίδια ι Α2 3 εφόςον διακζτει θ καταςκευαςτικι εταιρεία. 
Θ μάςκα πρζπει να διατίκεται ςε μεγζκθ Small,Medium,Large για καλφτερθ προςαρμογι. 
Ρρότυπα: ΕΝ 140 για τθ μάςκα και ΕΝ 141>EN14387 για φίλτρα 
Σιμανςθ: Θ μάςκα και τα φίλτρα πρζπει να ζχουν ανεξίτθλα τυπωμζνα τα εξισ: 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ (ςτα φίλτρα και  θμερομθνία 
λιξθσ). 
• Κωδικόσ Εργαςτθρίου Ριςτοποίθςθσ 
• Στα φίλτρα κα υπάρχει και χρωματικόσ κϊδικασ (καφζ και άςπρο) 
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10. ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ 
Χαρακτθριςτικά: Μάςκα που καλφπτει όλο το πρόςωπο με οπτικοφσ δίςκουσ που 
απορροφοφν τθν ακτινοβολία των ςυγκολλιςεων κ κρατείται με το χζρι (Αςπίδιο).  Ωσ υλικό 
καταςκευισ είναι προτιμότερο το fiberglass. 
Ρρότυπο: ΕΝ 166,169,175 
Σιμανςθ: 
• Στο πλαίςιο: 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Ζτοσ καταςκευισ. 
• F Μθχανικι αντοχι 
• Στον οπτικό δίςκο: 
• 1 Οπτικι κλάςθ 
• 9 ζωσ 14 βακμόσ ςκίαςθσ 
Οι ζγχρωμοι οπτικοί δίςκοι πρζπει να μποροφν να αλλάηουν για να χρθςιμοποιείται θ 
κατάλλθλθ ςκίαςθ ανάλογα με το είδοσ τθσ εργαςίασ και τθν ζνταςθ του ρεφματοσ 
ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του προτφπου ΕΛΟΤ−ΕΝ 169.   
 
11. ΜΑΣΚΑ  ΟΛΟΚΛΘΟΥ  ΡΟΣΩΡΟΥ ΜΕ ΦΛΛΤΑ ΑΒΕΚ2 3  
Κυρίωσ μάςκα από ςυνκετικό υλικό με ιμάντεσ προςαρμογισ που κα καλφπτει όλο το 
πρόςωπο, ςυμπεριλαμβανομζνων των οφκαλμϊν.  Ρρζπει να επιλζγεται το κατάλλθλο 
φίλτρο, που ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ είναι το ΑΒΕΚ2 3 (χρϊματοσ καφζ, γκρι, 
κίτρινου, πράςινου και λευκοφ) που παρζχει προςταςία από όλουσ τουσ χθμικοφσ ρφπουσ 
ςε αζρια μορφι (οργανικά, ανόργανα, ατμοφσ οξζων, αμμωνία) και μικροοργανιςμοφσ. 
Ρρότυπα: ΕΝ 136 για τθ μάςκα και ΕΝ 141>EN14387 για φίλτρα 
Σιμανςθ: Θ μάςκα και τα φίλτρα πρζπει να ζχουν ανεξίτθλα τυπωμζνα τα εξισ: 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ (ςτα φίλτρα και θμερομθνία 
λιξθσ). 
• Κωδικόσ Εργαςτθρίου Ριςτοποίθςθσ 
• Στα φίλτρα κα υπάρχει και χρωματικόσ κϊδικασ (καφζ, γκρι, κίτρινο, πράςινο και άςπρο) 
 
12. ΜΑΣΚΑ ΜΛΑΣ ΧΘΣΘΣ  
Χαρακτθριςτικά: 
Κυρίωσ μάςκα από ςυνκετικό υλικό με ιμάντεσ προςαρμογισ που κα καλφπτουν μφτθ, 
ςτόμα και πθγοφνι. 
 Ρεριγραφι 
Μάςκα 3 Φφλλων Οδοντιατρικι Με Λάςτιχο (99% φιλτράριςμα) για προςταςία από 
μικρόβια,βακτιρια κ ιοφσ. 
Χαρακτθριςτικά 

 Μάςκα προςταςίασ 3 φφλλων με φιλτράριςμα ≥ 99% 
 Με μεταλλικό ζλαςμα 
 Εφκαμπτο ζλαςμα από αλουμίνιο 
 Τφπου IIR (splash resistant) 
 Κουτί 50 τεμαχίων 

13. ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΛΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ  
Ρεδίο χριςθσ:Μζςο προςταςίασ ζκτακτθσ ανάγκθσ(επζμβαςθ ςε πυρκαγιά). 
Χαρακτθριςτικά:Θα αποτελείται από τθ φιάλθ υψθλισ πίεςθσ αζρα,τθ μάςκα αλόκλθρου 
προςϊπου,το μειωτιρα πίεςθσ,τον αεροπνεφμονα,τισ προειδοποιθτικζσ διατάξεισ κ το 
ςφςτθμα ανάρτθςθσ.Το ςφςτθμα κα λειτουργεί απομονϊνοντασ το χριςτθ από τουσ 
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ρφπουσ και τροφοδοτϊντασ τον με πεπιεςμζνο αζρα που,μζςω του μειωτείρα και του 
αεροπνεφμονα,κα ζχει μικρι πίεςθ ϊςτε να κακίςταται αναπνεφςιμοσ. 
Ρρότυπο ΕΝ 137,MED 
Σιμανςθ CE,κωδικόσ προϊοντοσ,κωδικόσ εργαςτθρίου πιςτοποίθςθσ,καταςκευαςτισ,ζτοσ 
καταςκευισ,αρικμόσ παρτίδασ 
 
14. ΓΥΑΛΛΑ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΑΡΟ ΘΛΛΑΚΘ ΑΚΤΛΝΟBΟΛΛΑ  

Ρεδίο χριςθσ : ςε εργαςίεσ ςτο φπαικρο τουσ κερινοφσ μινεσ  
Αποτελείται από οπτικό δίςκο με προςταςία ζναντι θλιακι ακτινοβολίασ, 
Επαρκι μθχανικι αντοχι ζναντι τριβισ και βραχίονεσ ςτιριξθσ ρυκμιηόμενοι για 
καλφτερθ προςαρμογι. 
Ρρότυπα  ΕΝ166,EN172 
Σιμανςθ : 

 Στουσ βραχίονεσ : 
 CE 
 Καταςκευαςτισ , ζτοσ καταςκευισ  
 F μθχανικι αντοχι  
 Στον οπτικό δίςκο: 
 1 οπτικι κλάςθ 
 6,2 ι 6-2,5 ι 5-3,1 ςυμβολίηει τθ δυνατότθτα απορρόφθςθσ τθσ θλιακισ 

ακτινοβολίασ, ςυμπεριλαμβομζνου του υπζρυκρου φάςματοσ  
 F μθχανικι αντοχι  
 Κ   Ρροςταςία ζναντι τθσ τριβισ                     

 
15. ΓΥΑΛΛΑ ΑΝΟΛΧΤΟΥ ΤΥΡΟΥ  
 Γυαλιά αςφαλείασ ανοικτοφ τφπου, για ςυνεχι χριςθ από απαςχολοφμενουσ και 
επιβλζποντεσ ςε τεχνικζσ εργαςίεσ και όπου απαιτείται προςταςία από μθχανικοφσ 
κινδφνουσ χαμθλισ επικινδυνότθτασ όπωσ εργάτεσ και τεχνίτεσ κιπων, τεχνίτεσ οχθμάτων, 
θλεκτρολόγοι οχθμάτων, ξυλουργοί, ςιδεράσ, ελαιοχρωματιςτζσ, οικοδόμοι, εργάτεσ 
αποκομιδισ απορριμμάτων, οδοκακαριςτζσ, επιβλζποντεσ των παραπάνω εργαςιϊν.  

Ρρότυπα: EN 166 1FT, EN 170 2-1.2 

Χαρακτθριςτικά: Καλι ορατότθτα, επαρκι προςταςία περιφερειακά των ματιϊν, με 
αντικαμβωτικι επζνδυςθ, με αντοχι ζναντι τριβισ, με βραχίονεσ ςτιριξθσ ρυκμιηόμενου 
μικουσ. Στο πλαίςιο να αναφζρεται ο καταςκευαςτισ, μθχανικι αντοχι. Στον οπτικό δίςκο 
να υπάρχει οπτικι κλάςθ, μθχανικι αντοχι, προςταςία ζναντι τριβισ, αντικαμβωτικι 
επζνδυςθ.  

 
16. ΓΥΑΛΛΑ ΚΛΕΛΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 
Ρεδίο χριςθσ: Σε εργαςίεσ που απαιτοφν προςταςία από χθμικζσ  ουςίεσ        (υγρζσ ι 
ςκόνεσ)  ι και από μθχανικοφσ κινδφνουσ ( τροχόσ , τόρνοσ κ.α).        
Χαρακτθριςτικά : Οπτικόσ δίςκοσ ,αρκετά μεγάλοσ που να μθν εμποδίηει τθν  ορατότθτα με 
αντικαμβωτικι επζνδυςθ, με αντοχι ζναντι τριβισ πλαίςιο ςτιριξθσ του οπτικοφ δίςκου με 
ιμάντα ςτερζωςθσ και προςαρμογισ ςτο κεφάλι και οπζσ ζμμεςου αεριςμοφ. 
Ρρότυπο ΕΝ 166 
  Σιμανςθ : 
Στο πλαίςιο :           
CE          
Καταςκευαςτισ , ζτοσ καταςκευισ 
Β  Μθχανικι αντοχι 
3  Ρροςταςία από υγρζσ χθμικζσ ουςίεσ 
4  Ρροςταςία από ςκόνθ 
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Στον οπτικό δίςκο: 
1  Οπτικι κλάςθ 
Β  Μθχανικι  αντοχι 
K  Ρροςταςία ζναντι τριβισ 
Ν  Αντικαμβωτικι  επζνδυςθ 
9  Ρροςταςία από λιωμζνα μζταλλα. 
 
17. ΓΥΑΛΛΑ  ΓΛΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΤΕΣ GOGGLES  
Χαρακτθριςτικά: Γυαλιά τφπου μάςκασ που οι ζγχρωμοι οπτικοί δίςκοι μποροφν να 
αναςθκϊνονται (τφποσ flip up) όταν δεν γίνεται ςυγκόλλθςθ. 
Ρρότυπα ΕΝ 166,175 
Σιμανςθ: 
• Στο πλαίςιο: 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Ζτοσ καταςκευισ 
• F Μθχανικι αντοχι 
• Στον οπτικό δίςκο: 
• 1 Οπτικι κλάςθ 
• 4 ζωσ 8 βακμόσ ςκίαςθσ 
• F μθχανικι αντοχι 
Οι ζγχρωμοι οπτικοί δίςκοι πρζπει να μποροφν να αλλάηουν για να χρθςιμοποιείται θ 
κατάλλθλθ ςκίαςθ ανάλογα με το είδοσ τθσ εργαςίασ και τθν παροχι αερίου ςφμφωνα με 
τισ προβλζψεισ του προτφπου ΕΛΟΤ-ΕΝ 169 
 
18. ΚΑΝΘ 
Ρεδίο χριςθσ: ςε χϊρουσ όπου εκτελοφνται εργαςίεσ ςε διαφορετικά επίπεδα , ςε 
θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ. 
Χαρακτθριςτικά: 
Το εξωτερικό κζλυφοσ αποτελείται από ςυνκετικό υλικό , για να είναι περιςςότερο 
εργονομικό κα ιταν προτιμότερο: 
Οι κατακόρυφοι ιμάντεσ του κεφαλοδζματοσ αν είναι από ςυνκετικζσ ίνεσ και όχι από 
ςκλθρό πλαςτικό . 
Θ ρφκμιςθ του ιμάντα του αυχζνα γίνεται με κοχλία μίασ κίνθςθσ ,για να ρυκμίηεται και 
αφοφ ζχει φορεκεί. 
Στον ιμάντα προςϊπου να υπάρχει ανκιδρωτικι επζνδυςθ από δζρμα, θ οποία μπορεί να 
αντικακίςταται  και να πλζνεται. 
Να υπάρχουν οπζσ αεριςμοφ που  κα διευκολφνουν τθν κυκλοφορία του αζρα. 
Να ζχει προςταςία από πλευρικι παραμόρφωςθ 

   Ρρότυπα ΕΝ 397:2012(-30°C/+50°C) ΕΝ 50365:2002 
   Σιμανςθ : 

CE 
Καταςκευαςτισ , Κωδικόσ προϊόντοσ ,Ζτοσ καταςκευισ 
440 vac (προςταςία από θλεκτρικό ρεφμα ) 
LD (προςταςία από πλευρικι παραμόρφωςθ) 
 Επίςθσ κα υπάρχει αυτοκόλλθτθ ετικζτα ςτα ελλθνικά με πλθροφορίεσ για τθν  αςφαλι 
χριςθ , ςυντιρθςθ και αποκικευςθ . 
 
19. ΘΜΛΚΑΝΟ ΜΕ ΔΛΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΛΔΑ  
Ρεδίο χριςθσ : Σε κακαριςμοφσ κάδων 
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Χαρακτθριςτικά : Οπτικόσ δίςκοσ , με προςταςία ζναντι υγρϊν ουςιϊν , επαρκι μθχανικι 
αντοχι , με αντοχι ζναντι τριβισ και κάμβωςθσ . Θ προςαρμογι ςτο κεφάλι επιτυγχάνεται 
με ειδικό ςτιριγμα . 
Ρρότυπα ΕΝ 166 
 Σιμανςθ : 
Στο ςτιριγμα 
CE 
Καταςκευαςτισ , ζτοσ καταςκευισ 
BT αυξθμζνθ μθχανικι αντοχι 
Στον οπτικό δίςκο : 
1 οπτικι κλάςθ 
BT αυξθμζνθ μθχανικι αντοχι 
3 Ρροςταςία από υγρζσ χθμικζσ ουςίεσ 
9 Ρροςταςία από πιτςιλίςματα λιωμζνων μετάλλων 
 
20. ΑΣΡΛΔΛΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ 
Οπτικόσ δίςκοσ με μεταλλικό πλζγμα του οποίου θ προςαρμογι ςτο κεφάλι επιτυγχάνεται 
με ειδικό  ςτιριγμα.  Φζρει ενδείξεισ μθχανικισ αντοχισ και οπτικισ κλάςθσ. 
Φζρουν ςιμανςθ CE  και είναι κακ όλα ςφμφωνα με τθ ςιμανςθ τθν οποία απαιτεί ο 
νόμοσ. 
Ρρότυπα ΕΝ 166 ,EN 1731 
Σιμανςθ: 
• Στο ςτιριγμα 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Ζτοσ καταςκευισ. 
• F Μθχανικι αντοχι 
• Στον οπτικό δίςκο: 
• 1 Οπτικι κλάςθ 
• F Μθχανικι αντοχι. 
 
21. ΚΑΝΟΣ ΓΛΑ ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΑΡΟ ΡΤΩΣΘ  
Ρεδίο χριςθσ: Σε χϊρουσ όπου εκτελοφνται εργαςίεσ ςε διαφορετικά επίπεδα, ςε 
θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ. Χαρακτθριςτικά : Εξωτερικό κζλυφοσ από ςυνκετικό υλικό ABS. 
Αντοχι ςε πλευρικι κροφςθ και ανκεκτικοί ιμάντεσ ςαγονιοφ ςχιματοσ Υ 4 ςθμείων (ειδικό 
υποςιάγωνο αςφαλείασ). Το εςωτερικό του κράνουσ κα διακζτει επζνδυςθ (6) ζξι ςθμείων 
ςφμφωνα με το ςχιμα τθσ κεφαλισ για μεγαλφτερθ άνεςθ, ενϊ θ απόλυτθ απορρόφθςθ 
των κραδαςμϊν επιτυγχάνεται λόγω τθσ παραμόρφωςθσ του εξωτερικοφ κελφφουσ. 
 Για να είναι περιςςότερο εργονομικό κα ιταν προτιμότερο: 
 1. Οι κατακόρυφοι ιμάντεσ του κεφαλοδζματοσ να είναι από ςυνκετικζσ ίνεσ και όχι από 
ςκλθρό πλαςτικό.  
2. Θ ρφκμιςθ του ιμάντα του αυχζνα να γίνεται με κοχλία μιασ κίνθςθσ, για να ρυκμίηεται 
αφοφ ζχει φορεκεί.  
3. Στον ιμάντα προςϊπου να υπάρχει ανκιδρωτικι επζνδυςθ, θ οποία να αντικακίςταται 
και να πλζνεται.  
Ρρότυπα ΕΝ 397:2012,ΕΝ 50365:2002=1000 Vac 
 Σιμανςθ:  
CE 
Καταςκευαςτισ , Κωδικόσ προϊόντοσ ,Ζτοσ καταςκευισ 
440 vac (προςταςία από θλεκτρικό ρεφμα  
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Διθλεκτρικι αντοχι 0-1000V AC=EN 50365 (προςταςία από θλεκτρικό ρεφμα). Επίςθσ κα 
υπάρχει και αυτοκόλλθτθ ετικζτα με πλθροφορίεσ για τθν αςφαλι χριςθ, ςυντιρθςθ και 
αποκικευςθ.  
 
22. ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ  
Ρεδίο χριςθσ:  
Για όλεσ τισ εργαςίεσ ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ κατά τουσ κερινοφσ μινεσ  
Τεχνικζσ προδιαγραφζσ:  
Καπζλο τφπου Jockey με προςτατευτικό κζλυφοσ από ABS για προςταςία από χτυπιματα 
και γδαρςίματα.  
Ρρότυπο: ΕΝ 812  
Σιμανςθ:  
 CE  

 Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ  
 
23. ΩΤΟΑΣΡΛΔΕΣ  ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 
Ρεδίο χριςθσ: υποχρεωτικά όπου ο κόρυβοσ υπερβαίνει τα 90 dB(A), και δυνθτικά όπου ο 
κόρυβοσ υπερβαίνει τα 85 dB(A) για οκτάωρθ ζκκεςθ του εργαηομζνου.  
 Χαρακτθριςτικά: κζλυφοσ και ςτεφάνθ ςτιριξθσ ςτο κεφάλι με δυνατότθτα αυξομείωςθσ. 
Ανκιδρωτικζσ επενδφςεισ ςτουσ δακτφλιουσ που ζρχονται ςε επαφι με το ζξω αυτί για να 
είναι πιο εφχρθςτεσ. Ο προμθκευτισ κα πρζπει να προςκομίςει υποχρεωτικά, διάγραμμα 
με τθν εξαςκζνιςθ του ακουόμενου ιχου ανά οκτάβα ςυχνοτιτων. Το διάγραμμα πρζπει να 
ςυγκρικεί με τα αποτελζςματα τθσ μζτρθςθσ ϊςτε θ χριςθ τουσ να αντιμετωπίηει το 
ςυγκεκριμζνο κόρυβο. Υλικό καταςκευισ: κζλυφοσ από ςυνκετικό υλικό  
 Σιμανςθ: CE, καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ καταςκευισ  
 Ρρότυπα: ΕΝ-352-1 
 
24. ΡΑΝΤΕΛΟΝΛΑ ΕΓΑΣΛΑΣ 
Ρεδίο χριςθσ:  
Για όλεσ τισ εργαςίεσ  
Τεχνικζσ προδιαγραφζσ:  
Ραντελόνι εργαςίασ καταςκευαςμζνο από 98% βαμβάκι κ 2% ελαςτάν για μζγιςτθ άνεςθ 
ελευκερίασ κινιςεων κ ελαςτικότθτα. 
Τςζπεσ και υποδοχζσ πολλαπλϊν χριςεων με διπλζσ ραφζσ ςε όλο το μικοσ του 
Βαμβακερό φφαςμα 255gr 
 
25. ΜΡΛΟΥΗΑΚΛΑ Τ-SHIRT  
Μπλουηάκια από 100% βαμβακερό φφαςμα ςε διάφορα χρϊματα 
 
26. ΑΝΑΚΛΑΣΤΛΚΑ ΓΛΛΕΚΑ 

Ρεδίο χριςθσ : ςε όςουσ εργάηονται κοντά ςε κινοφμενα οχιματα ( απορριμματοφόρα , 
κακαριότθτα) .   
Είναι γιλζκα με ζντονα διακρινόμενο χρϊμα με δφο οριηόντιεσ λωρίδεσ  από Ειδικό 
αντανακλαςτικό υλικό .Ωσ υλικό καταςκευισ του γιλζκου είναι  πολυεςτζρασ 100% για 
καλφτερο ςυνδυαςμό άνεςθσ και μθχανικϊν αντοχϊν. 

Ρρότυπο ΕΝ 340>EN ISO 13688,471>EN ISO 20471 
Σιμανςθ:            

 CE 
 Καταςκευαςτι ,  κωδικό του προιόντοσ ,ζτοσ καταςκευισ  
 Εικονόςθμο  για αντανακλαςτικζσ ενδυμαςίεσ και οι κωδικοί 2,2 
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Μζγεκοσ: S/M/L/XL/XXL/XXXL/4XL/5XL 
 
27. ΝΛΤΣΕΑΔΕΣ 
 Ρεδίο χριςθσ: για όλεσ τισ εργαςίεσ με βροχι κ κρφο 
Χαρακτθριςτικά : 
• Σακάκι καταςκευαςμζνο από 100% πολυεςτζρα, φφανςθ 300DOxford με επικάλυψθ 
πολυουρεκάνθ (PU). 

• Να φζρει ελαφριά επζνδυςθ για το κρφο από 100% πολυεςτζρα (ποπλίνα). 

• Στο γιακά να φζρει εςωτερικά αναδιπλοφμενθ κουκοφλα και τα μανίκια να ζχουν 
εςωτερικά δεφτερο μανίκι κυζλθσ. 

• Να φζρει περιμετρικά του κορμοφ και ςτα μανίκια δυο οριηόντιεσ και δυο κάκετεσ 
αντανακλαςτικζσ ταινίεσ αργυροφ χρϊματοσ. 

• Να ζχει πολυχρθςτικζσ τςζπεσ και αδιαβροχοποιθμζνεσ ραφζσ. 

• Το χρϊμα του κα είναι κίτρινο. 

• Να κλείνει με φερμουάρ διπλισ ολίςκθςθσ το οποίο κα καλφπτεται με πατιλζτα. 

 Ρρότυπα: EN 20471, ΕΝ343, ΕΝ 342, EN ISO 13688 
• Εικονóςθμο για αντανακλαςτικζσ ενδυμαςίεσ και ο κωδικóσ 3 

• ΕΝ 343 (3-1) 

• Ραντελóνι καταςκευαςμζνο απó 100% πολυεςτζρα, φφανςθ 300DOxford με 
επικάλυψθ πολυουρεκάνθσ (PU) 

• Να ζχει ελαςτικι μζςθ για μεγαλφτερθ άνεςθ. 

• Να φζρει περιμετρικά ςτα μπατηάκια δυο οριηóντιεσ αντανακλαςτικζσ ταινίεσ αργυροφ 
χρϊματοσ. 

• Να ζχει αδιαβροχοποιθμζνεσ ραφζσ. 

• Το χρϊμα του κα είναι κίτρινο. 

 Ρρότυπα: EN 20471και  ΕΝ343 . 

• Εικονóςθμο για αντανακλαςτικζσ ενδυμαςίεσ και ο κωδικóσ 2 

• ΕΝ 343 (3-1) 

 Μζγεκοσ: S ζωσ 5XL (S,M, L, XL, XXL,XXXL,4XL,5XL) 
 
28. ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΛΑΒΟΧΟ  
Αδιάβροχο μπουφάν με αποςπϊμενα μανίκια με φερμουάρ κ αποςπϊμενθ εςωτερικι 
επζνδυςθ κ αποςπϊμενθ επζνδυςθ ςτο γιακά.Με 6 τςζπεσ αποκικευςθσ με 
φερμουάρ,μανςζτα ςτα μανίκια κ λάςτιχο ςτθ μζςθ.Κλείςιμο με φερμουάρ αμφίδρομο.Με 
αδιάβροχο φινίριςμα κ υψθλι περιεκτικότθτα ςε βαμβάκι για εξαιρετικι άνεςθ. 
Σφνκεςθ  
Φφαςμα Shell : 60% Βαμβάκι , 40% Ρολυζςτερ, Αντι-βρόχινο φινίριςμα 240g με υφαςμάτινθ 
γζμιςθ 100% πολυςτερικό 50g 
ΜΕΓΕΘΘ S-5XL  ΧΩΜΑ ΜΡΛΕ ΣΚΟΥΟ 
 
29. ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΛΑΣ  
Φόρμα εργαςίασ με τιράντα από φφαςμα ςφμμικτο 65% πολυζςτερ-35% βαμβάκι. Να ζχει 
τςζπθ ςτο ςτικοσ, πλαϊνζσ τςζπεσ κ τςζπθ για εργαλεία. Να κλείνει με φερμουάρ κ Velcro. 
Μεγζκθ S-5XL 
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30. ΑΔΛΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΛΕΣ 
Ρεδίο χριςθσ: Ρλφςιμο κάδων. 
Χαρακτθριςτικά : Είναι ποδιζσ τφπου ρόμπασ από ςυνκετικό υλικό.  
Ρρότυπα ΕΝ 13034 
Σιμανςθ : 

 CE   
 Καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, εργαςτιριο πιςτοποίθςθσ, ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο προςταςίασ από χθμικζσ ουςίεσ  

 

 
 
31 . ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΛΣ – ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ - ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ 
Ρεδίο χριςθσ: Εργαςίεσ ςε φψοσ για τισ οποίεσ είναι δφςκολο να ςυναρμολογθκοφν 
ικριϊματα.  
Χαρακτθριςτικά:  
αποτελοφνται από:  
• Ολόςωμθ εξάρτυςθ θ οποία είναι ςφςτθμα από ιμάντεσ που περικλείουν τα πόδια το 
ςτικοσ και τθ μζςθ και ζχουν δακτυλίουσ ςφνδεςθσ- αγκφρωςθσ ςτθν πλάτθ, ςτο ςτικοσ 
και ςτθ μζςθ.  
• Αποςβεςτιρεσ ενζργειασ τα οποία είναι ςυςτιματα που αποςβζνουν τθν ενζργεια ςε 
περίπτωςθ πτϊςθσ (ςυνικωσ με το ξιλωμα τμιματοσ τουσ)  
• Ανακόπτθσ πτϊςθσ απολφτωσ αυτόματοσ, από ανοξείδωτο ατςάλι. Τα ςυςτιματα αυτά 
μπλοκάρουν κατά τθν πτϊςθ και τθ ςταματοφν. Σε περίπτωςθ οριηοντίων μετακινιςεων 
πρζπει να είναι δυνατι θ κίνθςθ μζςω ςυρματόςχοινου αγκυρωμζνου ςε ςτακερά και 
αςφαλι ςθμεία μζςω του οποίου κα διζρχεται ο αποςβεςτιρασ ι ο ανακόπτθσ. Ρρότυπα 
ΕΝ 361 για τισ εξαρτφςεισ, 355 για αποςβεςτιρεσ και 358 για ανακόπτεσ.  

 Σιμανςθ: CE 
 
32. ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ  
Ρεδίο χριςθσ:Εργαςίεσ ςε φψοσ 
Ηϊνθ με επζνδυςθ πλιρωσ ρυκμιηόμενθ με γριγορθσ αποδζςμευςθσ ιμάντα. Ρλιρθσ με 
δφο πλευρικοφσ D δαχτυλίουσ που να μποροφν να μετακινθκοφν προσ τα πίςω. 
Ρρότυπο:ΕΝ 358 
 
33. ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΑΡΟ ΧΘΜΛΚΑ 
Ρεδίο χριςθσ: Σε ψεκαςμοφσ, βαφζσ .   
Χαρακτθριςτικά: Είναι ενιαίεσ  ςτολζσ που προςτατεφουν από πιτςιλίςματα χθμικϊν 
ουςιϊν και ςκόνεσ ενϊ παράλλθλα επιτρζπουν τθν αναπνοι του δζρματοσ.  
Ρρότυπα: ΕΝ 340:2003>EN ISO 13688/2013, ΕΝ 14605:2005 (τφποσ 4), ΕΝ-13034:2005 
(τφποσ 6), ΕΝ ISO 13982-1:2004 (τφποσ 5) , ΕΝ 14126:2003 ( τφποσ 4-Β), ΕΝ 1149-5:2008,EN 
1073-2 
Σιμανςθ:            

 CE 
 Καταςκευαςτισ, ζτοσ καταςκευισ , κωδικό του προϊόντοσ, εργαςτιριο 

πιςτοποίθςθσ  . 
 Εικονόςθμο  προςταςίασ  από πιτςιλίςματα  χθμικϊν ουςιϊν   
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Κωδικοί προςταςίασ :  

 4 προςταςία από αερολφματα (spray)  
 5 προςταςία από ςκόνεσ  
 6 προςταςία από πιτςιλίςματα υγρϊν ουςιϊν   

ΜΕΓΕΘΘ M-3XL   
 
34. ΡΟΔΛΕΣ ΣΥΓΓΚΟΛΘΤΩΝ 
Ρεδίο χριςθσ : Συγκολλιςεισ 
Χαρακτθριςτικά : Ροδιζσ από ειδικά επεξεργαςμζνο πυρίμαχο δζρμα (κροφτα). 
Ρρότυπο ΕΝ ISO 11611:2015 
Σιμανςθ : 
CE    
Καταςκευαςτισ , κωδικόσ προϊόντοσ , εργαςτιριο πιςτοποίθςθσ , ζτοσ καταςκευισ . 
Εικονόςθμο προςταςίασ. 
 
35. ΕΡΛΓΟΝΑΤΛΔΕΣ 
 Οι επιγονατίδεσ είναι καταςκευαςμζνεσ από καουτςοφκ ι από  ςυνκετικά υλικά πάχουσ 
τουλάχιςτον ενόσ εκατοςτοφ , ςτθν πρόςκια επιφάνεια κα φζρουν ραβδϊςεισ επικυμθτό 
τηελ για μεγαλφτερθ άνεςθ  , ςτθν οπίςκια επιφάνεια να φζρουν δφο ιμάντεσ ςυγκράτθςθσ 
ςτο γόνατο εφρουσ τουλάχιςτον δζκα πζντε χιλιοςτϊν , ελαςτικοφσ ι προςαρμοςμζνουσ με 
μθχανιςμό εφχρθςτθσ πόρπθσ .  
Εςωτερικά : από υλικό που επιτρζπει τθν αναπνοι του δζρματοσ  
Εξωτερικά : από υλικό που  είναι ανκεκτικό ςτθν τριβι , ςτισ χθμικζσ ουςίεσ αντιολιςκθτικό 
και εφκαμπτο  και ςυνοδεφονται από 2 ηεφγθ ιμάντων.     
Ρρότυπο EN 14404:2004+A1:2010  
 
36. ΡΟΔΛΑ ΣΑΜΑΑΚΛ   
Ροδιά ςαμαράκι με δεςίματα ςτο πλάϊ κ μία μπροςτινι τςζπθ ςε διάφορα χρϊματα. 
Μεγζκθ S-XXL 
 
37. ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΛΑ ΕΞΩΤΕΛΚΕΣ ΕΓΑΣΛΕΣ  
Ρεδίο χριςθσ: για όλεσ τισ εργαςίεσ με βροχι κ κρφο 
Χαρακτθριςτικά : 
• Μπουφάν τφπου Bomber(κοντό μπουφάν) καταςκευαςμζνο από 100% πολυεςτζρα, 
φφανςθ 300DOxford με επικάλυψθ πολυουρεκάνθ (PU). 

• Να φζρει ελαφριά επζνδυςθ για το κρφο από 100% πολυεςτζρα (ποπλίνα). 

• Στο γιακά κα ζχει επζνδυςθ φλισ κ να φζρει εςωτερικά αναδιπλοφμενθ κουκοφλα και τα 
μανίκια να ζχουν εςωτερικά δεφτερο μανίκι κυζλθσ. 

• Να φζρει περιμετρικά του κορμοφ και ςτα μανίκια δυο οριηόντιεσ και δυο κάκετεσ 
αντανακλαςτικζσ ταινίεσ αργυροφ χρϊματοσ. 

• Να ζχει πολυχρθςτικζσ τςζπεσ και αδιαβροχοποιθμζνεσ ραφζσ. 

• Το χρϊμα του κα είναι κίτρινο. 

• Να κλείνει με φερμουάρ διπλισ ολίςκθςθσ το οποίο κα καλφπτεται με πατιλζτα. 

 Ρρότυπα: EN 20471, ΕΝ343, ΕΝ 342,EN ISO 13688 
• Εικονóςθμο για αντανακλαςτικζσ ενδυμαςίεσ και ο κωδικóσ 3 

• ΕΝ 343 (3-1) 

Μζγεκοσ: S ζωσ 5XL (S,M, L, XL, XXL,XXXL,4XL,5XL) 

ΑΔΑ: Ψ7ΜΘΩΕΩ-ΤΥΦ



- 142 -  

 
38. ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ  
Ρεδίο χριςθσ : Συγκολλιςεισ 
Χαρακτθριςτικά :Το ςετ περιλαμβάνει Κουκοφλα, Μανίκια, Κάλυμμα μπότασ από ειδικά 
επεξεργαςμζνο πυρίμαχο δζρμα (κροφτα). 
Ρρότυπο για το κακζνα ΕΝ ISO 11611:2015 
Σιμανςθ : 
CE    
Καταςκευαςτισ , κωδικόσ προϊόντοσ , εργαςτιριο πιςτοποίθςθσ , ζτοσ καταςκευισ . 
Εικονόςθμο προςταςίασ. 
 
39. ΟΜΡΑ  
όμπα εργαςίασ από βαμβακερό φφαςμα 245g με εξαιρετικι αντοχι ςτα πλυςίματα κ με 3 
τςζπεσ αποκικευςθσ. 
Μεγζκθ:S-5XL 
 
40. ΟΜΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΛΝΘ  
όμπα εργαςίασ από βαμβακερό 100% φφαςμα 305g με εξαιρετικι αντοχι ςτα πλυςίματα κ 
με 3 τςζπεσ αποκικευςθσ. 
Μεγζκθ:S-3XL 
 
41. ΡΥΛΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ  
Ρεδίο χριςθσ: Ζκτακτεσ περιπτϊςεισ πυρόςβεςθσ.  
Χαρακτθριςτικά: Μονοκόμματεσ ςτολζσ ολόςωμεσ από πυρίμαχο υλικό κ ανακλαςτικζσ 
ταινίεσ. 
 
Ρρότυπα:EN 340, EN 15614,EN 1149-5,EN ISO 11612 
Σιμανςθ : 
CE    
Καταςκευαςτισ , κωδικόσ προϊόντοσ , εργαςτιριο πιςτοποίθςθσ , ζτοσ καταςκευισ . 
Εικονόςθμο πυρίμαχων ιδιοτιτων 
 
42. ΑΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ 
Ρεδίο χριςθσ : για όλεσ τισ εργαςίεσ  
Χαρακτθριςτικά: Θμιάρβυλο, με φψοσ που προςτατεφει τα ςφυρά ,με  προςτατευτικό 
κάλυμμα δακτφλων και αντιολιςκθτικι ςόλα πολυουρεκάνθσ κ καουτςοφκ  για μζγιςτθ 
αντιολίςκθςθ κ απορρόφθςθ των κραδαςμϊν.Από δζρμα NABUK,ανκριδωτικι επζνδυςθ,με 
πολυμερικό υλικό(όχι μεταλλικό) προςταςίασ δαχτφλων 200 Joule,ζνκετο προςταςίασ 
πζλματοσ ςυνκετικό κ όχι μεταλλικό ϊςτε να είναι πιο ελαφρφ,ειδικι εςωτερικι 
διαπνζουςα επζνδυςθ,ςφμφωνα με το EN 20345. 
      Ρρότυπο EN 20345:2011,S3,SRC,HRO 
      Σιμανςθ: 

 CE 
 Καταςκευαςτισ ,κωδικόσ προϊόντοσ ,ζτοσ καταςκευισ ,μζγεκοσ 
 Το ςφμβολο S3 που ςυμβολίηει: 
 Ρροςταςία δακτφλων  
 Απορρόφθςθ μθχανικισ ενζργειασ ςτθ φτζρνα  
 Υδατοπερατότθτα και απορρόφθςθ νεροφ 
 Ρροςταςία τθσ ςόλασ ζναντι διάτρθςθσ  
 Αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ 
 Στθ ςόλα oil resistant 
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Μζγεκοσ: 37-48 
 
43. ΓΑΛΟΤΣΕΣ 
Ρεδίο χριςθσ : εργαςίεσ ςε φπαικρο κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ . 
Χαρακτθριςτικά: Αδιάβροχθ μπότα από ςυνκετικό υλικό  με αντιολιςκθτικι ςόλα θ οποία 
κα ζχει ενδιάμεςθ ςόλα από νιτρίλιο για να απορρόφα πιο αποτελεςματικά τισ ανωμαλίεσ 
του εδάφουσ, ανκεκτικι ςτο πετρζλαιο, τα καφςιμα κ τα οξζα, να  ζχει καλφτερθ 
κερμομόνωςθ ,προςτατευτικά  δακτφλων και προςτατευτικό ζναντι διάτρθςθσ.  
Ρρότυπο  20345:2011,S5 SRC,EN 13832-2:2006 

Σιμανςθ:            
  CE 
 Καταςκευαςτισ ,κωδικόσ προϊόντοσ ,ζτοσ καταςκευισ ,μζγεκοσ 
 Το ςφμβολο S5 που ςυμβολίηει: 
 Ρροςταςία δακτφλων  
 Απορρόφθςθ μθχανικισ ενζργειασ ςτθ φτζρνα  
 Υδατοπερατότθτα και απορρόφθςθ νεροφ 
 Ρροςταςία τθσ ςόλασ ζναντι διάτρθςθσ 
 Αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ  

         Μζγεκοσ: 36-48 
 
44 . ΡΑΡΟΥΤΣΛΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΛΚΑ 
Χαρακτθριςτικά: Θμιάρβυλο, με φψοσ που προςτατεφει τα ςφυρά ,με προςτατευτικό 
κάλυμμα δακτφλων και αντιολιςκθτικι ςόλα 500V . 
      Ρρότυπο EN 20344:2011, 20345:2011 SB FO E P WRU HRO 
      Σιμανςθ: 

 CE 
 Καταςκευαςτισ ,κωδικόσ προϊόντοσ ,ζτοσ καταςκευισ ,μζγεκοσ 
 Το ςφμβολα SB,FO,E,P,WRU,HRO που ςυμβολίηουν: 
 Ρροςταςία δακτφλων  
 Απορρόφθςθ μθχανικισ ενζργειασ ςτθ φτζρνα  
 Υδατοπερατότθτα και απορρόφθςθ νεροφ 
 Ρροςταςία τθσ ςόλασ ζναντι διάτρθςθσ  
 Αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ  
 Στθ ςόλα oil resistant 
 Να ζχει ανταπεξζλκει τθ δοκιμι  διθλεκτρικισ αντοχισ ςε 5kV . 

 
Μζγεκοσ: 39-47 
 
45. ΡΑΡΟΥΤΣΛΑ ΑΝΤΛΟΛΛΣΚΘΤΛΚΑ  
Ραποφτςια αςφαλείασ από υψθλισ ποιότθτασ μικροίνεσ που είναι ανκεκτικζσ ςτο νερό κ να 
πλζνονται. 
Σόλα πολυουρεκάνθσ (PU) αυτοκακαριηόμενθ που να εμποδίηει τθν μόλυνςθ κ να παρζχει 
ενιςχυμζνθ αντίςταςθ ολίςκθςθσ κ ανκεκτικότθτα. 
Ρρότυπα:EN 20345 S2 SRC 
Σιμανςθ: 

 CE 
 Καταςκευαςτισ ,κωδικόσ προϊόντοσ ,ζτοσ καταςκευισ ,μζγεκοσ 
 Το ςφμβολο S2 που ςυμβολίηει: 
 Ρροςταςία δακτφλων  
 Απορρόφθςθ μθχανικισ ενζργειασ ςτθ φτζρνα  
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 Υδατοπερατότθτα και απορρόφθςθ νεροφ 
 Αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ 
 Στθ ςόλα oil resistant 

 
Μεγζκθ:34-48 
 
46. ΡΑΡΟΥΤΣΛΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΩ  
 Χαρακτθριςτικά: Σαμπό αςφαλείασ διάτρθτο για να αναπνζει το πόδι με 
μθ μεταλλικό ζνκετο προςταςίασ, αντιολιςκθτικό με απορρόφθςθ ενζργειασ κροφςθσ 
ςτθ φτζρνα, 100% μθ μεταλλικά κ αντιςτατικά 
Ρρότυπο ΕΝ 20345 SB E A SRC 
Σιμανςθ: 
 CE 
• Καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ καταςκευισ, μζγεκοσ 
 Ρροςταςία δακτφλων. 
Μεγζκθ:36-47 
 
47. ΜΟΝΩΤΛΚΑ ΕΓΑΛΕΛΑ 
ΣΕΤ ΑΡΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΡΟ: Ρζνςα μονωμζνθ βαρζωσ τφπου 1.000 v,Κόφτθσ - απογυμνωτισ 
καλωδίων 1.000 v , Κ Μυτοτςίμπιδo μονωμζνο βαρζωσ τφπου 1.000 v(διπλισ επίςτρωςθσ) 
Κατςαβίδι (3 ίςα και 3 ςταυροκατςάβιδα ) μονωμζνο  τφπου 1.000 v  
Ρεδίο χριςθσ: εργαςίεσ ςε χαμθλι τάςθ ταυτόχρονα με γάντια. 
Χαρακτθριςτικά: μόνωςθ χειρολαβισ διπλισ επίςτρωςθσ για επιπλζον αςφάλεια ζναντι 

τάςεωσ 1000 V κ μόνωςθ χειρολαβισ ζναντι τάςεωσ 1000 V για τα κατςαβίδια. 
 Σιμανςθ: Καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, αρικμόσ ςειράσ, ζτοσ καταςκευισ, ςιμα 

Διεκνοφσ Θλεκτροτεχνικισ Επιτροπισ (IEC 60900) 
 Ρρότυπα: ΕΝ-60900 Ε2 (Εργαςίεσ υπό τάςθ- Εργαλεία χειρόσ για χριςθ υπό τάςθ ζωσ 1000 

V εναλλαςςόμενου ρεφματοσ και 1500 V ςυνεχοφσ ρεφματοσ) 
 

ΑΚΟ 2ο  : ΤΟΡΟΣ, ΧΟΝΟΣ ΚΑΛ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ – ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ - 
ΚΑΤΘΣΕΛΣ 

 
 

Θ παραλαβι των υπό προμικεια υλικϊν κα γίνεται ςφμφωνα τισ διατάξεισ του 

Ν.4412/2016 και ςε ςυνεννόθςθ με τθν Αϋ κμια Σχολικι Επιτροπι. 

Σε περίπτωςθ παραγγελίασ ειδϊν τα οποία δε δφνανται να παραδοκοφν εντόσ του 

ανωτζρου χρονικοφ διαςτιματοσ, ο προμθκευτισ οφείλει να ενθμερϊςει τθν Υπθρεςία για 

το χρόνο παράδοςθσ των εν λόγω ειδϊν, ο οποίοσ δεν πρζπει να ξεπερνά τισ δζκα (10) 

θμζρεσ από τθν παραγγελία. 

Θ παράδοςθ κα γίνεται με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ του προμθκευτι. 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ προμικειασ των ειδϊν και θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ των 

υποχρεϊςεων του αναδόχου, κα γίνεται με ευκφνθ των αρμοδίων οργάνων των Υπθρεςιϊν 

για λογαριαςμό των οποίων εκτελείται θ ςυγκεκριμζνθ προμικεια. 
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Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθριςει πιςτά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, να προμθκευτεί 

εγκαίρωσ τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλλθλα και απαραίτθτα μζτρα ϊςτε να είναι 

ςυνεπισ ςτισ υποχρεϊςεισ του. 

Τα αναλϊςιμα υλικά που κα βρεκοφν κατά τον ζλεγχο παραλαβισ και μετά, κατά τθν 

περίοδο τθσ χρθςιμοποίθςισ τουσ, ακατάλλθλα κα επιςτραφοφν ςτον προμθκευτι, ο 

οποίοσ ζχει υποχρζωςθ να τα αντικαταςτιςει εντόσ δζκα (10) θμερϊν. Κατά τα λοιπά 

εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 206 και 207 του Ν.4412/16.  

Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνει για το 100% τθσ αξίασ του 

εκάςτοτε τιμολογίου, αφοφ υπογραφοφν τα ςχετικά Ρρωτόκολλα Ροςοτικισ και Ροιοτικισ 

Ραραλαβισ από τισ αρμόδιεσ Επιτροπζσ.  

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει το υλικό μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον 

τρόπο που ορίηει θ ςφμβαςθ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του 

αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 

4412/2016. 

Στισ ςυμβάςεισ για τθν πλθρωμι του τιμιματοσ απαιτοφνται κατ’ ελάχιςτο τα εξισ 

δικαιολογθτικά: α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι ςε 

περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ παραλαβισ, αποδεικτικό προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθν αποκικθ, 

ςφμφωνα με το άρκρο 208 β) αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ του φορζα 

γ) Τιμολόγιο του αναδόχου εισ τριπλοφν που να αναφζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». δ) 

Εξοφλθτικι απόδειξθ του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». 

ε) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ (άρκρο 200 του Ν.4412/16). 

Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο 

και τθν πλθρωμι, μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον 

προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. (άρκρο 200 παρ.6 του 

Ν.4412/16).  

Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα 

με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ 

ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται 

με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ ( Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων), θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 

ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Επί του ποςοφ τθσ κράτθςθσ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ 
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Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων διενεργείται κράτθςθ τζλουσ χαρτοςιμου 3%, 

πλζον ειςφοράσ 20% υπζρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ 

ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό 

παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό 

τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του 

άρκρου 36 του ν. 4412/201660 

γ) Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ ( Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν )  θ 

οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 

ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ.61.Επί  τθσ κράτθςθσ αυτισ υπολογίηεται χαρτόςθμο 3% και 

επί του χαρτοςιμου Ο.Γ.Α 20% 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ 

φόρου ειςοδιματοσ . 

Επίςθσ εξυπακοφεται ότι ςε κάκε ζτοσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ κα παραδοκεί το ιμιςυ τθσ 

ςυμβατικισ ποςότθτασ.  

Για τθν δαπάνθ ζχει εκδοκεί θ υπ. Αρικ. …… Α.Α.Υ. 
 
ΑΚΟ 3ο: ΕΡΛΤΟΡΘ ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ΚΑΛ ΡΑΑΛΑΒΘΣ 
 
Θ παραλαβι των υλικϊν γίνεται από αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ. 
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ 

ζλεγχοσ και καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο προμθκευτισ. 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ Επιτροπι Ραραλαβισ μπορεί: 
α) να παραλάβει το υλικό, 
β) να παραλάβει το υλικό με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 
γ) να απορρίψει το υλικό 
Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, κακϊσ και θ πιςτοποίθςθ τθσ 

ολοκλιρωςθσ όλων των υποχρεϊςεων του Αναδόχου, κα γίνει από τθν Επιτροπι 
Ραραλαβισ, που ζχει οριςκεί με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 62  

Θ Επιτροπι Ραραλαβισ μπορεί να ειςθγείται  ωσ κατά Νόμο αρμόδιο, για τθν επιβολι 
κυρϊςεων ςτον Ανάδοχο, ςε περίπτωςθ ςυμπεριφοράσ του αντίκετθσ προσ τα 
αναφερόμενα ςτθ ςφμβαςθ. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ των άρκρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 4ο : ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

                                                           
60

 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο 
αναγκαίο κζμα για τθν εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ 
απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Σουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του 
άρκρου 36 του ν. 4412/2016 
61

 Από 22-3-2017 βάςει τθσ ΚΤΑ 1191/2017 Τπουργϊν Οικονομικϊν –Δικαιοςφνθσ ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-
3-2017 ) 
6262

 Δεκνηηθό Σπκβνύιην ( άξζξν 65 παξ 1 Ν.3852/10) 
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1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ να ακολουκεί πιςτά τισ 
οδθγίεσ και τισ υποδείξεισ του Διμου . 

2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει ςτο Διμο οποιεςδιποτε αναφορζσ και 
πλθροφορίεσ του ηθτθκοφν ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

3. Ο Ανάδοχοσ ρθτά ευκφνεται για κάκε ενζργεια των υπαλλιλων, τυχόν ςυμβοφλων ι 
αντιπροςϊπων αυτοφ, ςυμπεριλαμβανομζνου ανεξαιρζτωσ οποιουδιποτε χρθςιμοποιθκεί 
από αυτόν για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων που αναλαμβάνει κακϊσ και για τισ τυχόν 
παρεπόμενεσ υποχρεϊςεισ. 

4. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργαςτεί με οποιαδιποτε Υπθρεςία, Επιτροπι ι και 
κάκε τρίτο, με τον τρόπο που κα του υποδείξει θ αρμόδια Δ/νςθ του Διμου. 

5. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τθν ζγκαιρθ και άριςτθσ ποιότθτασ 
προμικεια των υλικϊν, που ςυνιςτοφν το αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

6. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του που 
απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ 
νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι 
οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν.4412/16 

 
ΑΚΟ 5ο : ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ Σφμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ 

τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
Εάν ο Ανάδοχοσ προβεί ςε μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ 

ςυναίνεςθ του Διμου, θ τελευταία δικαιοφται, χωρίσ προθγοφμενθ όχλθςθ, να επιβάλει 
αυτοδικαίωσ τισ κυρϊςεισ για ακζτθςθ τθσ Σφμβαςθσ.  

 
ΑΚΟ 6ο : ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 
Τροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ πραγματοποιείται ςφμφωνα 

με όςα προβλζπονται ςτα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 7ο : ΜΟΝΟΜΕΘΣ ΛΥΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 

καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ, εφόςον: 
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ δυνάμει του άρκρου 132 του Ν.4412/16, 
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ 

καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/16και, ωσ εκ 
τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 133 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 8ο : ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 
Τροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ πραγματοποιείται ςφμφωνα 

με όςα προβλζπονται ςτα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 9ο : ΜΟΝΟΜΕΘΣ ΛΥΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 

καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ, εφόςον: 
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α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ δυνάμει του άρκρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ 
καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/16και, ωσ εκ 
τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 133 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 10ο : ΛΣΧΥΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 
Θ ςφμβαςθ κα ζχει διάρκεια από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ και για είκοςι τζςςερισ 

(24) μινεσ – δφο (2) χρόνια ι μζχρι εξαντλιςεωσ των ποςοτιτων, αν τοφτο ςυμβεί 
νωρίτερα. 

 
ΑΚΟ 11ο : ΚΘΥΞΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΡΤΩΤΟΥ – ΚΥΩΣΕΛΣ 
 
1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο 

όνομα του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου: 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν.4412/16, 
β) ςε περίπτωςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, εφόςον δε φόρτωςε, παρζδωςε ι 

αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον 
ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι 
τθν ςφμβαςθ όταν: 

α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι 
αντικαταςτάκθκε με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ (αρ. 204 του ν.4412/16). 
3. Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι 

ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο 
προσ παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

4. Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο 
των ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο 
εφαρμογισ του ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 12ο   : ΕΡΛΛΥΣΘ ΔΛΑΦΟΩΝ – ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΛΚΑΛΟ 
 
Θ παροφςα προμικεια διζπεται από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία ,κάκε διαφορά που κα 

προκφψει μεταξφ των Υπθρεςιϊν και του Αναδόχου, θ οποία κα αφορά ςτθν εκτζλεςθ, τθν 
εφαρμογι ι γενικά τισ ςχζςεισ που δθμιουργοφνται από αυτι, κα λυκεί από τα εδρεφοντα 
ςτο Νομό Ιωαννίνων αρμόδια δικαςτιρια. Είναι αυτονόθτο ότι πριν από οποιαδιποτε 
προςφυγι ςτα δικαςτιρια, τα ςυμβαλλόμενα μζρθ κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για 
φιλικι διευκζτθςθ των διαφορϊν που ενδεχόμενα να αναφφονται μεταξφ τουσ. 

Σε πίςτωςθ των ανωτζρω, θ παροφςα ςφμβαςθ αφοφ διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, 
υπογράφεται από τουσ ςυμβαλλόμενουσ ςε δφο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ζνα 
κατατζκθκε ςτθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου, το δε άλλο επιδόκθκε ςτον 
«ΑΝΑΔΟΧΟ». 

 
ΟΛ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΛ 
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Ο Ρρόεδροσ  του Δ.Σ. 
τθσ Αϋ Κμιασ Σχολικισ Επιτροπισ                                                                                Ο Ανάδοχοσ 
 
 
Βαςίλειοσ Τςαμπαλάσ
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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
ΔΘΜΟΣ  ΛΩΑΝΝΛΤΩΝ 
ΥΟΛΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ Β΄ΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ  
 

Λωάννινα: ../../2020 
Α.Ρ.:  

Γηεύζσλσε: Αβέρωυ 6 
Πιερουορίες: Νόθα-Εαράτε Φηιηώ 
Τει. 26510 01019 
Email: epitropi.b@ioannina.gr 
ΦΑΞ: 2651 0 0 1018 
45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 

Δθμόςια Σφμβαςθ 
«ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΛΟΛΡΩΝ ΡΑΟΧΩΝ ΣΕ ΕΛΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ)» 

για  24 μινεσ (2 χρόνια) για τισ ανάγκεσ τθσ Βϋ κμιασ Σχολικισ Επιτροπισ 
 
Στα Ιωάννινα ςιμερα …./…./ 2020, ιμερα ……………….., οι υπογράφοντεσ τθν παροφςα, 

αφενόσ θ Βϋ κμια Σχολικι Επιτροπι,  ωσ ανακζτουςα αρχι, που εδρεφει ςτα Ιωάννινα,  με 
Α.Φ.Μ. ……………… και Δ.Ο.Υ Ιωαννίνων, και εκπροςωπείται νόμιμα από τθν Ρρόεδρο κα. 
Νόκα-Ηαράχθ Φιλιϊ και αφετζρου θ εταιρεία ………………………………. –  Α.Φ.Μ. ………………- 
Δ.Ο.Υ.  …………………………., που κα καλείται ςτο εξισ «ανάδοχοσ/προμθκευτισ», 
ςυμφϊνθςαν και ζκαναν αποδεκτά τα ακόλουκα: 

 
Σφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. 203/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ . 

κατακυρϊκθκε ςτον ανάδοχο  το αποτζλεςμα του διεκνοφσ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ, για 
τθν προμικεια ΛΟΙΡΩΝ ΡΑΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) για 24 μινεσ (2 
χρόνια),  για τισ ανάγκεσ τθσ  Βϋ κμιασ Σχολικισ Επιτροπισ (διακιρυξθ 18313/5589 – 
31/03/2020 ) και ςτθν τιμι τθσ οικονομικισ του προςφοράσ ………………………………. € 

Φςτερα από τα παραπάνω, οι ςυμβαλλόμενοι με τθν ιδιότθτα που προαναφζρκθκε και  
 
ζχοντασ υπόψθ: 

 

 Το Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Το Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν» 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-
2016)όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει .  

 Το Ν.2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» 
(Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Το Ν.2859/2000 «Κφρωςθ Κϊδικα Φ.Ρ.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο Γ.Ε.Μ.Θ. & εκςυγχρονιςμόσ τθσ 
Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει.  

 Το Ν.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων 
και πράξεων κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτό διοικθτικϊν οργάνων ςτο 
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διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Το Ν.4013/2011 «περί ςφςταςθσ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 
και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-
2011), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Το άρκρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα 
εφαρμογισ του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ 
διατάξεισ» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Τισ διατάξεισ του Ν.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-
03-2014), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Το Ν.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ 
τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»(ΦΕΚ 143/Α/28-
06-2014) , όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

 Τισ διατάξεισ του Βιβλίου IV ( άρκρα 345-374 ) Ν.4412/16 που διζπουν τισ διαφορζσ 
που αναφφονται από πράξεισ θ παραλιψεισ ,οι οποίεσ εκδίδονται θ ςυντελοφνται 
μετά τθν 26/6/2017 κακϊσ και τισ διατάξεισ του Ρ.Δ 39/17 «Κανονιςμόσ εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ)», 

 Το. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ 
διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 
82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που 
μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των 
νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα » , τθσ κοινισ απόφαςθσ των 
Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 
‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ 
τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ 
Οικονομίασ και Οικονομικϊν με αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) 
“Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ”, 

 Τθ διάταξθ τθσ παραγράφου 16 άρκρου 47 Ν.4472/17 με βάςθ τθν οποία  θ  
δθμοςίευςθ  τθσ προκιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ αντικακιςτά τθν υποχρζωςθ 
δθμοςίευςθσ ςτο Τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ 
Κυβζρνθςθσ θ οποία παφει να ιςχφει λόγω ζκδοςθσ τθσ Υ.Α 57654/22.5.2017 ( ΦΕΚ 
1781/23.5.2017 τ.Β ) 

 Τθν  με αρ.  57654/22.5.2017 Υπουργικι Απόφαςθ (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β’ ) 
«φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων του Υπουργείου Οικονομίασ και  
Ανάπτυξθσ.  

 Τθν με αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017 τ.Β 1924) Απόφαςθσ του 
Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», 

 Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/7 ΤΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ τθσ 5θσ Ιανουαρίου 
2016 για τθν κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο Ρρομικειασ 

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν 
Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων 
πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ» 

 του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ 
διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ» 
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 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Α'150) 

 του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου 
ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ» 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και 
Ρολιτιςτικά Θζματα" 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια 
ζγγραφα και ςτοιχεία" 

 του π.δ. 80/2016 (Α'145) "Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ" 

 τθσ με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 του ν. 4555/18 (φ 133/18 τ.α') «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ - 
Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. *Ρρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣΙ»+ - υκμίςεισ.... και άλλεσ διατάξεισ» 

 τισ διατάξεισ του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/8-6-2006) «Δθμοτικόσ και Κοινοτικόσ 
Κϊδικασ» όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν 

 τθσ υπ. αρικ. 43726/8-6-2019 (Φ.Ε.Κ. 2208/2019 τεφχοσ Βϋ) Κ.Υ.Α. - Ραροχι μζςων 
ατομικισ προςταςίασ ςε υπαλ¬λιλουσ των OTA α' και β' βακμοφ και των νομι¬κϊν 
προςϊπων αυτϊν και μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ 

 του Φ.Ε.Κ. 4584/2019, τεφχοσ Βϋ(13/12/2019) - Μερικι τροποποίθςθ τθσ αρικμ. 
43726/7-6-2019 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ «Ραροχι μζςων ατομικισ 
προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των ΟΤΑ α' και β' βακμοφ και των νομικϊν προςϊπων 
αυτϊν και μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ» (Β' 2208) 

 

κακϊσ και 

 το υπ. αρικ. 45651/11257-22/07/2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
προσ τισ υπθρεςίεσ και τα Νομικά Ρρόςωπα του Διμου 

 το υπ. αρικ. 1028/31-07-2019 ζγγραφο τθσ Βϋ κμιασ Σχολικισ Επιτροπισ 

 το πρωτογενζσ αίτθμα όπωσ αναρτικθκε ςτο ΚΘΜΔΘΣ με ΑΔΑΜ 20REQ006458520 
2020-03-20 και τθν Α.Α.Υ. 58-1336/27-01-2020 (ΑΔΑ ΨΛΡ7ΩΕΩ-48Ρ), με τθν οποία 
εγκρίκθκε το πρωτογενζσ αίτθμα (ΑΔΑΜ 20REQ006458563 2020-03-020)  τθσ 
ΒϋΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ 

 το υπ. αρικ. 659/23-9-2019 ζγγραφο του Γιατροφ Εργαςίασ ςχετικά με τθν εκτίμθςθ 
των υφιςτάμενων κατά τθν εργαςία κινδφνων για τθν υγεία των εργαηομζνων, όπωσ 
αυτό κοινοποιικθκε ςτθν Δ/νςθ οικονομικϊν Υπθρεςιϊν με το υπ. αρικ. 
58846/4993-7/10/2019 ζγγραφο του γενικοφ Γραμματζα 

 το υπϋ αρικ. 71059/17998 – 07/11/2019  ζγγραφο προσ Τεχνικό αςφαλείασ και 
Σφλλογο Εργαηομζνων 

 το υπ. αρικ. 75053/19077-21/11/2019 ζγγραφο προσ τον Τεχνικό Αςφαλείασ που 
ορίςτθκε με τθν υπ. αρικ. 74117/6464-18/11/2019 (ΑΔΑ ΨΡΗΘΩΕΩ-ΑΟ4) απόφαςθ 
του Δθμάρχου Ιωαννίνων 

 το υπ. αρικ. 81618/18373-17/12/2019 ζγγραφο του Τεχνικοφ Αςφαλείασ 

 Τθν μελζτθ τθσ Υπθρεςίασ 

 Τθν υπ. Αρικ. 18313/5589  31/03/2020  Διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ 

 Τθν  με αρικμό 203/201.. Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ( ΑΔΑ Ω2ΝΒΩΕΩ-
ΘΜΓ)   με τθν οποία εγκρίκθκαν α) οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και β) καταρτίςκθκαν  
οι όροι διακιρυξθσ για τθν παραπάνω προμικεια 
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 Τισ  ανάγκεσ τθσ Βϋ κμιασ Σχολικισ Επιτροπισ του Διμου Ιωαννιτϊν   για τθν 
παραπάνω προμικεια ,                                                     

 
υπογράφουν τθν ςφμβαςθ αυτι με τουσ ακόλουκουσ όρουσ: 
 
ΑΚΟ 1ο : ΣΥΜΒΑΤΛΚΟ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ-ΡΟΣΟΤΘΤΑ-ΤΛΜΘ 
 
Ωσ αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται θ προμικεια ΛΟΙΡΩΝ ΡΑΟΧΩΝ ΣΕ 

ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) για 24 μινεσ (2 χρόνια), για τισ ανάγκεσ τθσ Βϋ κμιασ 
Σχολικισ Επιτροπισ, ςφμφωνα με τον πίνακα που ακολουκεί: 

 

 

Ενιαία Σχολικι Επιτροπι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  
Διμου Λωαννιτϊν 
Κ.Α.: 00.6711.001 
ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ: 47 

   α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 188 1,90 357,20 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 188 1,00 188,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΙΝΑ (ηευγάρι)   1,80 0,00 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ (ηευγάρι)   21,00 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ PVC (ηευγάρι) 188 2,20 413,60 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΘΣΘΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  282 9,00 2.538,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ (ηευγάρι)   8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΟ 1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 94 10,00 940,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΘΜΙΣΕΩΣ ΡΟΣΩΡΟΥ Α13 ι ΙΣΟΔΥΝΑΜΘ 
ΦΙΛΤΟΜΑΣΚΑ 94 20,00 1.880,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ   18,00 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ AVEC 23   105,00 0,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ   5,00 0,00 

13 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ   900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΘΛΙΑΚΘ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ   13,00 0,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΡΟΥ   5,00 0,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 94 9,00 846,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΣΘΣ GOGGLES   12,00 0,00 

18 ΚΑΝΘ   10,00 0,00 

19 ΘΜΙΚΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΙΔΑ   15,00 0,00 

20 ΑΣΡΙΔΙΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ   18,00 0,00 

21 ΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΠ ΡΤΩΣΘ   20,00 0,00 

22 ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ 94 12,00 1.128,00 

23 ΩΤΟΑΣΡΙΔΕΣ ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ   8,00 0,00 

24 ΡΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ 188 25,00 4.700,00 

25 ΜΡΛΟΥΗΑΚΙΑ T-SHIRT 188 7,00 1.316,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ   6,00 0,00 

27 ΝΙΤΣΕΑΔΕΣ 94 45,00 4.230,00 

28 ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΟΧΟ 94 38,00 3.572,00 

29 ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 94 22,00 2.068,00 
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30 ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΙΕΣ 94 18,00 1.692,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ, ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ   160,00 0,00 

32 ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΧΘΜΙΚΑ    12,00 0,00 

34 ΡΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ   15,00 0,00 

35 ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ   15,00 0,00 

36 ΡΟΔΙΑ ΣΑΜΑΑΚΙ 94 12,00 1.128,00 

37 ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00 

38 ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ   70,00 0,00 

39 ΟΜΡΑ   16,00 0,00 

40 ΟΜΡΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ   20,00 0,00 

41 ΡΥΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00 

42 ΑΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ    45,00 0,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 94 18,00 1.692,00 

44 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ   65,00 0,00 

45 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΘΤΙΚΑ 94 35,00 3.290,00 

46 ΡΑΡΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΟ   38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ   100,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 2256   31.978,80 

  Φ.Ρ.Α. 24%     7.674,91 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ     39.653,71 
 
 
 

Θ Αϋ κμια Σχολικι Επιτροπι διατθρεί το δικαίωμα να αυξιςει τθν ποςότθτα των προσ 
προμικεια ειδϊν κατά ποςότθτα 25% με αντίςτοιχθ αφξθςθ τθσ προχπολογιςκείςασ 
δαπάνθσ, χωρίσ καμία αντίρρθςθ του προμθκευτι με τουσ ίδιουσ όρουσ (δικαίωμα 
προαίρεςθσ). Αναλυτικά οι ποςότθτεσ αναφζρονται ςτον παρακάτω πίνακα: 
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Ενιαία Σχολικι Επιτροπι Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  
Διμου Λωαννιτϊν - ΡΟΑΛΕΣΘ 
Κ.Α.: 00.6711.001 
ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ: 59 

       

α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΡΟΑΛΕΣΘΣ 

25% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΡΟΣΟΥ 

ΡΟΑΛΕΣΘΣ 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΜΕ 
ΡΟΑΛΕΣΘ 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

ΜΕ 
ΡΟΑΛΕΣΘ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 188 1,90 357,20 47 89,30 235 446,50 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 188 1,00 188,00 47 47,00 235 235,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΙΝΑ (ηευγάρι)   1,80 0,00   0,00 0 0,00 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ (ηευγάρι)   21,00 0,00   0,00 0 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ PVC (ηευγάρι) 188 2,20 413,60 47 103,40 235 517,00 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΘΣΘΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  282 9,00 2.538,00 71 639,00 353 3.177,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ (ηευγάρι)   8,00 0,00   0,00 0 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΟ 1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 94 10,00 940,00 24 240,00 118 1.180,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΘΜΙΣΕΩΣ ΡΟΣΩΡΟΥ Α13 ι ΙΣΟΔΥΝΑΜΘ 
ΦΙΛΤΟΜΑΣΚΑ 94 20,00 1.880,00 24 480,00 118 2.360,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ   18,00 0,00   0,00 0 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ AVEC 23   105,00 0,00   0,00 0 0,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ   5,00 0,00   0,00 0 0,00 

13 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ   900,00 0,00   0,00 0 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΘΛΙΑΚΘ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ   13,00 0,00   0,00 0 0,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΡΟΥ   5,00 0,00   0,00 0 0,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 94 9,00 846,00 24 216,00 118 1.062,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΣΘΣ GOGGLES   12,00 0,00   0,00 0 0,00 
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18 ΚΑΝΘ   10,00 0,00   0,00 0 0,00 

19 ΘΜΙΚΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΙΔΑ   15,00 0,00   0,00 0 0,00 

20 ΑΣΡΙΔΙΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ   18,00 0,00   0,00 0 0,00 

21 ΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΠ ΡΤΩΣΘ   20,00 0,00   0,00 0 0,00 

22 ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ 94 12,00 1.128,00 24 288,00 118 1.416,00 

23 ΩΤΟΑΣΡΙΔΕΣ ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ   8,00 0,00   0,00 0 0,00 

24 ΡΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ 188 25,00 4.700,00 47 1.175,00 235 5.875,00 

25 ΜΡΛΟΥΗΑΚΙΑ 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 ΝΙΤΣΕΑΔΕΣ 94 45,00 4.230,00 24 1.080,00 118 5.310,00 

28 ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΟΧΟ 94 38,00 3.572,00 24 912,00 118 4.484,00 

29 ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 94 22,00 2.068,00 24 528,00 118 2.596,00 

30 ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΙΕΣ 94 18,00 1.692,00 24 432,00 118 2.124,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ, ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ   160,00 0,00   0,00 0 0,00 

32 ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00   0,00 0 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΧΘΜΙΚΑ    12,00 0,00   0,00 0 0,00 

34 ΡΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ   15,00 0,00   0,00 0 0,00 

35 ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ   15,00 0,00   0,00 0 0,00 

36 ΡΟΔΙΑ ΣΑΜΑΑΚΙ 94 12,00 1.128,00 24 288,00 118 1.416,00 

37 ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00   0,00 0 0,00 

38 ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ   70,00 0,00   0,00 0 0,00 

39 ΟΜΡΑ   16,00 0,00   0,00 0 0,00 

40 ΟΜΡΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ   20,00 0,00   0,00 0 0,00 

41 ΡΥΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00   0,00 0 0,00 

42 ΑΒΥΛΑ 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 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ   65,00 0,00   0,00 0 0,00 

45 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΘΤΙΚΑ 94 35,00 3.290,00 24 840,00 118 4.130,00 

46 ΡΑΡΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΟ   38,00 0,00   0,00 0 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ   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.Ρ.Α. 24%     7.674,91   1.948,49   9.623,40 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ     39.653,71   10.067,19   49.720,90 
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ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ (για τα είδθ που απαιτοφνται) 
 
 

Τα προσ προμικεια είδθ  κα πρζπει να πλθροφν τα κάτωκι: 
 
1. ΓΑΝΤΛΑ  ΑΡΟ  ΝΛΤΛΛΛΟ  
Χαρακτθριςτικά: Μικοσ περίπου 30cm. Ράχοσ 0,5 mm.  Υλικό καταςκευισ νιτρίλιο με 
εςωτερικι επζνδυςθ από ανκιδρωτικό υλικό.  Ελάχιςτα επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν 3,1,0,1 
, που ςθμαίνει: 
• 3 (τριβι) 
• 1 (κοπι με λεπίδα) 
• 1 (διάτρθςθ) 
Ρρότυπα ΕΝ 388, 420, EN ISO 374-1:2016,EN ISO 374-5:2016 
 Σιμανςθ: 
• CE 
• Ρρομθκευτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ 
• Εικονόςθμο προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 3,1,0,1, 
• Εικονόςθμα προςταςίασ από χθμικζσ ουςίεσ 
Μζγεκοσ: 7 ζωσ 11 (S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11) 

 
 
2. ΓΑΝΤΛΑ ΑΡΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΛ ΝΛΤΛΛΛΟ 
Ρεδίο χριςθσ : εργαςίεσ ςτισ οποίεσ το εμπρόσ μζροσ τθσ παλάμθσ μπορεί να εκτεκεί ςε 
χθμικζσ ουςίεσ ι ςε υγρό περιβάλλον όπωσ ςτα ςυνεργία ςυντιρθςθσ ςε υγρό περιβάλλον , 
ςε υδραυλικοφσ και ςε βαφζσ . 
Ζχουν μικοσ 20-25 cm.  
Το εμπρόσ μζροσ τθσ παλάμθσ είναι καταςκευαςμζνο από νιτρίλιο ϊςτε να το προςτατεφει 
από χθμικζσ ουςίεσ ενϊ το πίςω από φφαςμα ϊςτε να είναι πιο εφχρθςτο. 
Με ελάχιςτα επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν 3,1,2,1 όπου: 

 3(τριβι) 
 1(κοπι με λεπίδα) 
 2(διάςχιςθ) 
 1(διάτρθςθ) 

Ρρότυπα ΕΝ 388,420 
 Σιμανςθ:       

 CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προιόντοσ , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο  προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 3,1,2,1. 

 
Μζγεκοσ: 8 ζωσ 10 (8,9, 10 ) 
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3. ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΛΝΑ ΓΑΝΤΛΑ 
Ρεδίο χριςθσ : Εργαςίεσ ςτισ οποίεσ απαιτείται προςταςία από απλοφσ μθχανικοφσ 
κινδφνουσ (τριβζσ , ςυμπιζςεισ , εκδορζσ ) ςε ςτεγνό περιβάλλον όπωσ εργαηόμενοι ςε 
απορριμματοφόρα, οικοδόμοι , ςε κιπουσ , μθχανοτεχνίτεσ   
Χαρακτθριςτικά :Ζχουν μικοσ 20-25 cm,και πάχοσ 1-1,2mm.  
Το εμπρόσ μζροσ του γαντιοφ και τα δάχτυλα από βόειο δζρμα και το πίςω μζροσ από 
βαμβακερό φφαςμα με ελαςτικι ταινία ςφςφιξθσ . 
 Ρρότυπα ΕΝ 388, 420 με ελάχιςτα επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν: 

 2 (τριβι) 
 2 (κοπι με λεπίδα) 
 2 (διάςχιςθ) 
 3 (διάτρθςθ)        

    
  Σιμανςθ: 

 CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό  προϊόντοσ , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο  προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 2,2,2,3.                 

            

     
 
4. ΓΑΝΤΛΑ ΜΟΝΩΤΛΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ 

Ρεδίο εφαρμογισ : εργαςίεσ ςε χαμθλι τάςθ . 
Ζχουν μικοσ περίπου 30cm.και είναι καταςκευαςμζνα από ςυνκετικό υλικό χωρίσ 
ραφζσ . 
Ρρότυπο ΕΝ 60903 

    Σιμανςθ: 
 CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προιόντοσ , αρικμόσ ςειράσ . 
 00(Ρροςταςία μζχρι 500V) 
 RC (Αυξθμζνθ μθχανικι αντοχι ,αντοχι ςε όηον ,οξζα, πετρελαιοειδι, 

ψφχοσ ) 
 Κωδικόσ εργαςτθρίου πιςτοποίθςθσ  
 Ζτοσ και μινα καταςκευισ 
 Σιμα διεκνοφσ θλεκτροτεχνικισ επιτροπισ (IEC)    

Σθμειϊνεται ότι θ κλάςθ αφορά ςτθν τάςθ εργαςίασ από τθν οποία προςτατεφουν τα 
γάντια . Αν χρθςιμοποιθκοφν για προςταςία από μζςθ τάςθ τότε πρζπει να επιλεγοφν 
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γάντια κλάςθσ 2 τα οποία είναι πιο χοντρά αλλά προορίηονται μόνο για χειριςμοφσ και όχι 
για εργαςία .  
Μζγεκοσ: 9-11 

 
 
5. ΓΑΝΤΛΑ ΑΡΟ PVC  
Ρεδίο χριςθσ : Πταν απαιτείται προςταςία από χθμικοφσ , μθχανικοφσ και βιολογικοφσ 
κινδφνουσ  , όπωσ εργαηόμενοι ςε απορριμματοφόρα ( εναλλακτικι λφςθ) ςε κακαριςμοφσ 
κάδων , ςε νεκροταφεία .   
Χαρακτθριςτικά : Ζχουν μικοσ 27cm και πάχοσ 1mm. 
Είναι καταςκευαςμζνα από PVC και ωσ εςωτερικι επζνδυςθ ζχουν    ανκιδρωτικό υλικό. 
Με ελάχιςτα επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν 3,1,2,1 

 3(τριβι) 
 1(κοπι με λεπίδα) 
 2(διάςχιςθ) 
 1(διάτρθςθ) 

            Ρρότυπα ΕΝ 388,420,374 
            Σιμανςθ:      

 CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προϊόντοσ  , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο  προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 3,1,2,1. 
 Εικονόςθμο προςταςίασ από χθμικζσ ουςίεσ και μικροοργανιςμοφσ.  

                       
 

 
 
6. ΓΑΝΤΛΑ ΕΛΑΣΤΛΚΑ ΜΛΑΣ ΧΘΣΘΣ   

Ρεδίο χριςθσ : για αντιμετϊπιςθ χθμικϊν ουςιϊν ι μικροοργανιςμϊν . 
Ζχουν μικοσ περίπου 20 cm και πάχοσ τουλάχιςτον 0,1mm για μζγιςτθ αντοχι. 
Και είναι καταςκευαςμζνο από νιτρίλιο .Είναι μιασ χριςθσ και δεν ζχει ςθμαςία θ 
μθχανικι αντοχι . 
Και είναι ςυςκευαςμζνα ςε κουτιά  100  τεμαχίων. 
Ρρότυπα ΕΝ 374-1:2016,EN ISO 374-5:2016 
Σιμανςθ: 

  CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προιόντοσ , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο προςταςίασ από χθμικζσ ουςίεσ και μικροοργανιςμοφσ. 
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Μεγζκθ: 7-10 (S-XL) 
 
7. ΓΑΝΤΛΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ 

Ρεδίο χριςθσ : ςυγκολλιςεισ  
Είναι καταςκευαςμζνα από ειδικά επεξεργαςμζνο δζρμα με εςωτερικι επζνδυςθ τα 
οποία παρζχουν προςταςία από μθχανικοφσ κινδφνουσ, επαφι με κερμότθτα και από 
μικρζσ εκτοξεφςεισ λιωμζνων μετάλλων.  

           Με ελάχιςτα επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν 3,1,3,4. 
           Με ελάχιςτα επίπεδα κερμικϊν αντοχϊν 4,1,3,3,4,Χ. 
            Ρρότυπα ΕΝ 388,420,407 
            Σιμανςθ:       

 CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προιόντοσ , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο  προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 3,1,3,4. 
 Εικονόςθμο προςταςίασ από τθν κερμότθτα.  

 
  8.    ΜΑΣΚΑ ΦΛΛΤΟ  1 

 Χαρακτθριςτικά: Μάςκα με ενςωματωμζνο φίλτρο κατακράτθςθσ ςκόνθσ από ςυνκετικό 
υλικό με διπλό ιμάντα προςαρμογισ που κα καλφπτει μφτθ, ςτόμα και 
πθγοφνι. 
Διατίκεται ςε ςυςκευαςίεσ ανά 10−30 τεμάχια. Αν τθρθκοφν οι κανόνεσ υγιεινισ μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί μζχρισ ότου ο χριςτθσ αντιλθφκεί ότι δυςχεραίνεται θ αναπνοι του. 
Ρρότυπα: ΕΝ 149 
Σιμανςθ: Θ μάςκα και τα φίλτρα πρζπει να ζχουν ανεξίτθλα τυπωμζνα τα εξισ: 
• CE 
• FFP1 
• Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ 
• Κωδικόσ Εργαςτθρίου Ριςτοποίθςθσ 
 
9. ΜΑΣΚΑ  ΘΜΛΣΕΩΣ  ΡΟΣΩΡΟΥ ΜΕ  ΦΛΛΤΑ Α1 3 Ι ΛΣΟΔΥΝΑΜΘ ΦΛΛΤΟΜΑΣΚΑ  
Χαρακτθριςτικά: 
Κυρίωσ μάςκα από ςυνκετικό υλικό με ιμάντεσ προςαρμογισ που κα καλφπτουν μφτθ, 
ςτόμα και πθγοφνι.  Είναι προτιμότερθ μάςκα με διπλά φίλτρα, ωσ πιο άνετθ 
Ρρζπει να επιλζγεται το κατάλλθλο φίλτρο, που ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ είναι 
Α1 3 (χρϊματοσ καφζ και λευκοφ) που παρζχει προςταςία από οργανικά αζρια και ατμοφσ 
και ςωματίδια ι Α2 3 εφόςον διακζτει θ καταςκευαςτικι εταιρεία. Θ μάςκα πρζπει να 
διατίκεται ςε μεγζκθ Small,Medium,Large για καλφτερθ προςαρμογι. 
Ρρότυπα: ΕΝ 140 για τθ μάςκα και ΕΝ 141>EN14387 για φίλτρα 
Σιμανςθ: Θ μάςκα και τα φίλτρα πρζπει να ζχουν ανεξίτθλα τυπωμζνα τα εξισ: 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ (ςτα φίλτρα και  θμερομθνία 
λιξθσ). 
• Κωδικόσ Εργαςτθρίου Ριςτοποίθςθσ 
• Στα φίλτρα κα υπάρχει και χρωματικόσ κϊδικασ (καφζ και άςπρο) 
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10. ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ 
Χαρακτθριςτικά: Μάςκα που καλφπτει όλο το πρόςωπο με οπτικοφσ δίςκουσ που 
απορροφοφν τθν ακτινοβολία των ςυγκολλιςεων κ κρατείται με το χζρι (Αςπίδιο).  Ωσ υλικό 
καταςκευισ είναι προτιμότερο το fiberglass. 
Ρρότυπο: ΕΝ 166,169,175 
Σιμανςθ: 
• Στο πλαίςιο: 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Ζτοσ καταςκευισ. 
• F Μθχανικι αντοχι 
• Στον οπτικό δίςκο: 
• 1 Οπτικι κλάςθ 
• 9 ζωσ 14 βακμόσ ςκίαςθσ 
Οι ζγχρωμοι οπτικοί δίςκοι πρζπει να μποροφν να αλλάηουν για να χρθςιμοποιείται θ 
κατάλλθλθ ςκίαςθ ανάλογα με το είδοσ τθσ εργαςίασ και τθν ζνταςθ του ρεφματοσ 
ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του προτφπου ΕΛΟΤ−ΕΝ 169.   
 
11. ΜΑΣΚΑ  ΟΛΟΚΛΘΟΥ  ΡΟΣΩΡΟΥ ΜΕ ΦΛΛΤΑ ΑΒΕΚ2 3  
Κυρίωσ μάςκα από ςυνκετικό υλικό με ιμάντεσ προςαρμογισ που κα καλφπτει όλο το 
πρόςωπο, ςυμπεριλαμβανομζνων των οφκαλμϊν.  Ρρζπει να επιλζγεται το κατάλλθλο 
φίλτρο, που ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ είναι το ΑΒΕΚ2 3 (χρϊματοσ καφζ, γκρι, 
κίτρινου, πράςινου και λευκοφ) που παρζχει προςταςία από όλουσ τουσ χθμικοφσ ρφπουσ 
ςε αζρια μορφι (οργανικά, ανόργανα, ατμοφσ οξζων, αμμωνία) και μικροοργανιςμοφσ. 
Ρρότυπα: ΕΝ 136 για τθ μάςκα και ΕΝ 141>EN14387 για φίλτρα 
Σιμανςθ: Θ μάςκα και τα φίλτρα πρζπει να ζχουν ανεξίτθλα τυπωμζνα τα εξισ: 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ (ςτα φίλτρα και θμερομθνία 
λιξθσ). 
• Κωδικόσ Εργαςτθρίου Ριςτοποίθςθσ 
• Στα φίλτρα κα υπάρχει και χρωματικόσ κϊδικασ (καφζ, γκρι, κίτρινο, πράςινο και άςπρο) 
 
12. ΜΑΣΚΑ ΜΛΑΣ ΧΘΣΘΣ  
Χαρακτθριςτικά: 
Κυρίωσ μάςκα από ςυνκετικό υλικό με ιμάντεσ προςαρμογισ που κα καλφπτουν μφτθ, 
ςτόμα και πθγοφνι. 
 Ρεριγραφι 
Μάςκα 3 Φφλλων Οδοντιατρικι Με Λάςτιχο (99% φιλτράριςμα) για προςταςία από 
μικρόβια,βακτιρια κ ιοφσ. 
Χαρακτθριςτικά 

 Μάςκα προςταςίασ 3 φφλλων με φιλτράριςμα ≥ 99% 
 Με μεταλλικό ζλαςμα 
 Εφκαμπτο ζλαςμα από αλουμίνιο 
 Τφπου IIR (splash resistant) 
 Κουτί 50 τεμαχίων 

13. ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΛΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ  
Ρεδίο χριςθσ:Μζςο προςταςίασ ζκτακτθσ ανάγκθσ(επζμβαςθ ςε πυρκαγιά). 
Χαρακτθριςτικά:Θα αποτελείται από τθ φιάλθ υψθλισ πίεςθσ αζρα,τθ μάςκα αλόκλθρου 
προςϊπου,το μειωτιρα πίεςθσ,τον αεροπνεφμονα,τισ προειδοποιθτικζσ διατάξεισ κ το 
ςφςτθμα ανάρτθςθσ.Το ςφςτθμα κα λειτουργεί απομονϊνοντασ το χριςτθ από τουσ 
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ρφπουσ και τροφοδοτϊντασ τον με πεπιεςμζνο αζρα που,μζςω του μειωτείρα και του 
αεροπνεφμονα,κα ζχει μικρι πίεςθ ϊςτε να κακίςταται αναπνεφςιμοσ. 
Ρρότυπο ΕΝ 137,MED 
Σιμανςθ CE,κωδικόσ προϊοντοσ,κωδικόσ εργαςτθρίου πιςτοποίθςθσ,καταςκευαςτισ,ζτοσ 
καταςκευισ,αρικμόσ παρτίδασ 
 
14. ΓΥΑΛΛΑ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΑΡΟ ΘΛΛΑΚΘ ΑΚΤΛΝΟBΟΛΛΑ  

Ρεδίο χριςθσ : ςε εργαςίεσ ςτο φπαικρο τουσ κερινοφσ μινεσ  
Αποτελείται από οπτικό δίςκο με προςταςία ζναντι θλιακι ακτινοβολίασ, 
Επαρκι μθχανικι αντοχι ζναντι τριβισ και βραχίονεσ ςτιριξθσ ρυκμιηόμενοι για 
καλφτερθ προςαρμογι. 
Ρρότυπα  ΕΝ166,EN172 
Σιμανςθ : 

 Στουσ βραχίονεσ : 
 CE 
 Καταςκευαςτισ , ζτοσ καταςκευισ  
 F μθχανικι αντοχι  
 Στον οπτικό δίςκο: 
 1 οπτικι κλάςθ 
 6,2 ι 6-2,5 ι 5-3,1 ςυμβολίηει τθ δυνατότθτα απορρόφθςθσ τθσ θλιακισ 

ακτινοβολίασ, ςυμπεριλαμβομζνου του υπζρυκρου φάςματοσ  
 F μθχανικι αντοχι  
 Κ   Ρροςταςία ζναντι τθσ τριβισ                     

 
15. ΓΥΑΛΛΑ ΑΝΟΛΧΤΟΥ ΤΥΡΟΥ  
 Γυαλιά αςφαλείασ ανοικτοφ τφπου, για ςυνεχι χριςθ από απαςχολοφμενουσ και 
επιβλζποντεσ ςε τεχνικζσ εργαςίεσ και όπου απαιτείται προςταςία από μθχανικοφσ 
κινδφνουσ χαμθλισ επικινδυνότθτασ όπωσ εργάτεσ και τεχνίτεσ κιπων, τεχνίτεσ οχθμάτων, 
θλεκτρολόγοι οχθμάτων, ξυλουργοί, ςιδεράσ, ελαιοχρωματιςτζσ, οικοδόμοι, εργάτεσ 
αποκομιδισ απορριμμάτων, οδοκακαριςτζσ, επιβλζποντεσ των παραπάνω εργαςιϊν.  

Ρρότυπα: EN 166 1FT, EN 170 2-1.2 

Χαρακτθριςτικά: Καλι ορατότθτα, επαρκι προςταςία περιφερειακά των ματιϊν, με 
αντικαμβωτικι επζνδυςθ, με αντοχι ζναντι τριβισ, με βραχίονεσ ςτιριξθσ ρυκμιηόμενου 
μικουσ. Στο πλαίςιο να αναφζρεται ο καταςκευαςτισ, μθχανικι αντοχι. Στον οπτικό δίςκο 
να υπάρχει οπτικι κλάςθ, μθχανικι αντοχι, προςταςία ζναντι τριβισ, αντικαμβωτικι 
επζνδυςθ.  

 
16. ΓΥΑΛΛΑ ΚΛΕΛΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 
Ρεδίο χριςθσ: Σε εργαςίεσ που απαιτοφν προςταςία από χθμικζσ  ουςίεσ        (υγρζσ ι 
ςκόνεσ)  ι και από μθχανικοφσ κινδφνουσ ( τροχόσ , τόρνοσ κ.α).        
Χαρακτθριςτικά : Οπτικόσ δίςκοσ ,αρκετά μεγάλοσ που να μθν εμποδίηει τθν  ορατότθτα με 
αντικαμβωτικι επζνδυςθ, με αντοχι ζναντι τριβισ πλαίςιο ςτιριξθσ του οπτικοφ δίςκου με 
ιμάντα ςτερζωςθσ και προςαρμογισ ςτο κεφάλι και οπζσ ζμμεςου αεριςμοφ. 
Ρρότυπο ΕΝ 166 
  Σιμανςθ : 
Στο πλαίςιο :           
CE          
Καταςκευαςτισ , ζτοσ καταςκευισ 
Β  Μθχανικι αντοχι 
3  Ρροςταςία από υγρζσ χθμικζσ ουςίεσ 
4  Ρροςταςία από ςκόνθ 
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Στον οπτικό δίςκο: 
1  Οπτικι κλάςθ 
Β  Μθχανικι  αντοχι 
K  Ρροςταςία ζναντι τριβισ 
Ν  Αντικαμβωτικι  επζνδυςθ 
9  Ρροςταςία από λιωμζνα μζταλλα. 
 
17. ΓΥΑΛΛΑ  ΓΛΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΤΕΣ GOGGLES  
Χαρακτθριςτικά: Γυαλιά τφπου μάςκασ που οι ζγχρωμοι οπτικοί δίςκοι μποροφν να 
αναςθκϊνονται (τφποσ flip up) όταν δεν γίνεται ςυγκόλλθςθ. 
Ρρότυπα ΕΝ 166,175 
Σιμανςθ: 
• Στο πλαίςιο: 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Ζτοσ καταςκευισ 
• F Μθχανικι αντοχι 
• Στον οπτικό δίςκο: 
• 1 Οπτικι κλάςθ 
• 4 ζωσ 8 βακμόσ ςκίαςθσ 
• F μθχανικι αντοχι 
Οι ζγχρωμοι οπτικοί δίςκοι πρζπει να μποροφν να αλλάηουν για να χρθςιμοποιείται θ 
κατάλλθλθ ςκίαςθ ανάλογα με το είδοσ τθσ εργαςίασ και τθν παροχι αερίου ςφμφωνα με 
τισ προβλζψεισ του προτφπου ΕΛΟΤ-ΕΝ 169 
 
18. ΚΑΝΘ 
Ρεδίο χριςθσ: ςε χϊρουσ όπου εκτελοφνται εργαςίεσ ςε διαφορετικά επίπεδα , ςε 
θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ. 
Χαρακτθριςτικά: 
Το εξωτερικό κζλυφοσ αποτελείται από ςυνκετικό υλικό , για να είναι περιςςότερο 
εργονομικό κα ιταν προτιμότερο: 
Οι κατακόρυφοι ιμάντεσ του κεφαλοδζματοσ αν είναι από ςυνκετικζσ ίνεσ και όχι από 
ςκλθρό πλαςτικό . 
Θ ρφκμιςθ του ιμάντα του αυχζνα γίνεται με κοχλία μίασ κίνθςθσ ,για να ρυκμίηεται και 
αφοφ ζχει φορεκεί. 
Στον ιμάντα προςϊπου να υπάρχει ανκιδρωτικι επζνδυςθ από δζρμα, θ οποία μπορεί να 
αντικακίςταται  και να πλζνεται. 
Να υπάρχουν οπζσ αεριςμοφ που  κα διευκολφνουν τθν κυκλοφορία του αζρα. 
Να ζχει προςταςία από πλευρικι παραμόρφωςθ 

   Ρρότυπα ΕΝ 397:2012(-30°C/+50°C) ΕΝ 50365:2002 
   Σιμανςθ : 

CE 
Καταςκευαςτισ , Κωδικόσ προϊόντοσ ,Ζτοσ καταςκευισ 
440 vac (προςταςία από θλεκτρικό ρεφμα ) 
LD (προςταςία από πλευρικι παραμόρφωςθ) 
 Επίςθσ κα υπάρχει αυτοκόλλθτθ ετικζτα ςτα ελλθνικά με πλθροφορίεσ για τθν  αςφαλι 
χριςθ , ςυντιρθςθ και αποκικευςθ . 
 
19. ΘΜΛΚΑΝΟ ΜΕ ΔΛΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΛΔΑ  
Ρεδίο χριςθσ : Σε κακαριςμοφσ κάδων 
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Χαρακτθριςτικά : Οπτικόσ δίςκοσ , με προςταςία ζναντι υγρϊν ουςιϊν , επαρκι μθχανικι 
αντοχι , με αντοχι ζναντι τριβισ και κάμβωςθσ . Θ προςαρμογι ςτο κεφάλι επιτυγχάνεται 
με ειδικό ςτιριγμα . 
Ρρότυπα ΕΝ 166 
 Σιμανςθ : 
Στο ςτιριγμα 
CE 
Καταςκευαςτισ , ζτοσ καταςκευισ 
BT αυξθμζνθ μθχανικι αντοχι 
Στον οπτικό δίςκο : 
1 οπτικι κλάςθ 
BT αυξθμζνθ μθχανικι αντοχι 
3 Ρροςταςία από υγρζσ χθμικζσ ουςίεσ 
9 Ρροςταςία από πιτςιλίςματα λιωμζνων μετάλλων 
 
20. ΑΣΡΛΔΛΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ 
Οπτικόσ δίςκοσ με μεταλλικό πλζγμα του οποίου θ προςαρμογι ςτο κεφάλι επιτυγχάνεται 
με ειδικό  ςτιριγμα.  Φζρει ενδείξεισ μθχανικισ αντοχισ και οπτικισ κλάςθσ. 
Φζρουν ςιμανςθ CE  και είναι κακ όλα ςφμφωνα με τθ ςιμανςθ τθν οποία απαιτεί ο 
νόμοσ. 
Ρρότυπα ΕΝ 166 ,EN 1731 
Σιμανςθ: 
• Στο ςτιριγμα 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Ζτοσ καταςκευισ. 
• F Μθχανικι αντοχι 
• Στον οπτικό δίςκο: 
• 1 Οπτικι κλάςθ 
• F Μθχανικι αντοχι. 
 
21. ΚΑΝΟΣ ΓΛΑ ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΑΡΟ ΡΤΩΣΘ  
Ρεδίο χριςθσ: Σε χϊρουσ όπου εκτελοφνται εργαςίεσ ςε διαφορετικά επίπεδα, ςε 
θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ. Χαρακτθριςτικά : Εξωτερικό κζλυφοσ από ςυνκετικό υλικό ABS. 
Αντοχι ςε πλευρικι κροφςθ και ανκεκτικοί ιμάντεσ ςαγονιοφ ςχιματοσ Υ 4 ςθμείων (ειδικό 
υποςιάγωνο αςφαλείασ). Το εςωτερικό του κράνουσ κα διακζτει επζνδυςθ (6) ζξι ςθμείων 
ςφμφωνα με το ςχιμα τθσ κεφαλισ για μεγαλφτερθ άνεςθ, ενϊ θ απόλυτθ απορρόφθςθ 
των κραδαςμϊν επιτυγχάνεται λόγω τθσ παραμόρφωςθσ του εξωτερικοφ κελφφουσ. 
 Για να είναι περιςςότερο εργονομικό κα ιταν προτιμότερο: 
 1. Οι κατακόρυφοι ιμάντεσ του κεφαλοδζματοσ να είναι από ςυνκετικζσ ίνεσ και όχι από 
ςκλθρό πλαςτικό.  
2. Θ ρφκμιςθ του ιμάντα του αυχζνα να γίνεται με κοχλία μιασ κίνθςθσ, για να ρυκμίηεται 
αφοφ ζχει φορεκεί.  
3. Στον ιμάντα προςϊπου να υπάρχει ανκιδρωτικι επζνδυςθ, θ οποία να αντικακίςταται 
και να πλζνεται.  
Ρρότυπα ΕΝ 397:2012,ΕΝ 50365:2002=1000 Vac 
 Σιμανςθ:  
CE 
Καταςκευαςτισ , Κωδικόσ προϊόντοσ ,Ζτοσ καταςκευισ 
440 vac (προςταςία από θλεκτρικό ρεφμα  
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Διθλεκτρικι αντοχι 0-1000V AC=EN 50365 (προςταςία από θλεκτρικό ρεφμα). Επίςθσ κα 
υπάρχει και αυτοκόλλθτθ ετικζτα με πλθροφορίεσ για τθν αςφαλι χριςθ, ςυντιρθςθ και 
αποκικευςθ.  
 
22. ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ  
Ρεδίο χριςθσ:  
Για όλεσ τισ εργαςίεσ ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ κατά τουσ κερινοφσ μινεσ  
Τεχνικζσ προδιαγραφζσ:  
Καπζλο τφπου Jockey με προςτατευτικό κζλυφοσ από ABS για προςταςία από χτυπιματα 
και γδαρςίματα.  
Ρρότυπο: ΕΝ 812  
Σιμανςθ:  
 CE  

 Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ  
 
23. ΩΤΟΑΣΡΛΔΕΣ  ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 
Ρεδίο χριςθσ: υποχρεωτικά όπου ο κόρυβοσ υπερβαίνει τα 90 dB(A), και δυνθτικά όπου ο 
κόρυβοσ υπερβαίνει τα 85 dB(A) για οκτάωρθ ζκκεςθ του εργαηομζνου.  
 Χαρακτθριςτικά: κζλυφοσ και ςτεφάνθ ςτιριξθσ ςτο κεφάλι με δυνατότθτα αυξομείωςθσ. 
Ανκιδρωτικζσ επενδφςεισ ςτουσ δακτφλιουσ που ζρχονται ςε επαφι με το ζξω αυτί για να 
είναι πιο εφχρθςτεσ. Ο προμθκευτισ κα πρζπει να προςκομίςει υποχρεωτικά, διάγραμμα 
με τθν εξαςκζνιςθ του ακουόμενου ιχου ανά οκτάβα ςυχνοτιτων. Το διάγραμμα πρζπει να 
ςυγκρικεί με τα αποτελζςματα τθσ μζτρθςθσ ϊςτε θ χριςθ τουσ να αντιμετωπίηει το 
ςυγκεκριμζνο κόρυβο. Υλικό καταςκευισ: κζλυφοσ από ςυνκετικό υλικό  
 Σιμανςθ: CE, καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ καταςκευισ  
 Ρρότυπα: ΕΝ-352-1 
 
24. ΡΑΝΤΕΛΟΝΛΑ ΕΓΑΣΛΑΣ 
Ρεδίο χριςθσ:  
Για όλεσ τισ εργαςίεσ  
Τεχνικζσ προδιαγραφζσ:  
Ραντελόνι εργαςίασ καταςκευαςμζνο από 98% βαμβάκι κ 2% ελαςτάν για μζγιςτθ άνεςθ 
ελευκερίασ κινιςεων κ ελαςτικότθτα. 
Τςζπεσ και υποδοχζσ πολλαπλϊν χριςεων με διπλζσ ραφζσ ςε όλο το μικοσ του 
Βαμβακερό φφαςμα 255gr 
 
25. ΜΡΛΟΥΗΑΚΛΑ Τ-SHIRT  
Μπλουηάκια από 100% βαμβακερό φφαςμα ςε διάφορα χρϊματα 
 
26. ΑΝΑΚΛΑΣΤΛΚΑ ΓΛΛΕΚΑ 

Ρεδίο χριςθσ : ςε όςουσ εργάηονται κοντά ςε κινοφμενα οχιματα ( απορριμματοφόρα , 
κακαριότθτα) .   
Είναι γιλζκα με ζντονα διακρινόμενο χρϊμα με δφο οριηόντιεσ λωρίδεσ  από Ειδικό 
αντανακλαςτικό υλικό .Ωσ υλικό καταςκευισ του γιλζκου είναι  πολυεςτζρασ 100% για 
καλφτερο ςυνδυαςμό άνεςθσ και μθχανικϊν αντοχϊν. 

Ρρότυπο ΕΝ 340>EN ISO 13688,471>EN ISO 20471 
Σιμανςθ:            

 CE 
 Καταςκευαςτι ,  κωδικό του προιόντοσ ,ζτοσ καταςκευισ  
 Εικονόςθμο  για αντανακλαςτικζσ ενδυμαςίεσ και οι κωδικοί 2,2 
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Μζγεκοσ: S/M/L/XL/XXL/XXXL/4XL/5XL 
 
27. ΝΛΤΣΕΑΔΕΣ 
 Ρεδίο χριςθσ: για όλεσ τισ εργαςίεσ με βροχι κ κρφο 
Χαρακτθριςτικά : 
• Σακάκι καταςκευαςμζνο από 100% πολυεςτζρα, φφανςθ 300DOxford με επικάλυψθ 
πολυουρεκάνθ (PU). 

• Να φζρει ελαφριά επζνδυςθ για το κρφο από 100% πολυεςτζρα (ποπλίνα). 

• Στο γιακά να φζρει εςωτερικά αναδιπλοφμενθ κουκοφλα και τα μανίκια να ζχουν 
εςωτερικά δεφτερο μανίκι κυζλθσ. 

• Να φζρει περιμετρικά του κορμοφ και ςτα μανίκια δυο οριηόντιεσ και δυο κάκετεσ 
αντανακλαςτικζσ ταινίεσ αργυροφ χρϊματοσ. 

• Να ζχει πολυχρθςτικζσ τςζπεσ και αδιαβροχοποιθμζνεσ ραφζσ. 

• Το χρϊμα του κα είναι κίτρινο. 

• Να κλείνει με φερμουάρ διπλισ ολίςκθςθσ το οποίο κα καλφπτεται με πατιλζτα. 

 Ρρότυπα: EN 20471, ΕΝ343, ΕΝ 342, EN ISO 13688 
• Εικονóςθμο για αντανακλαςτικζσ ενδυμαςίεσ και ο κωδικóσ 3 

• ΕΝ 343 (3-1) 

• Ραντελóνι καταςκευαςμζνο απó 100% πολυεςτζρα, φφανςθ 300DOxford με 
επικάλυψθ πολυουρεκάνθσ (PU) 

• Να ζχει ελαςτικι μζςθ για μεγαλφτερθ άνεςθ. 

• Να φζρει περιμετρικά ςτα μπατηάκια δυο οριηóντιεσ αντανακλαςτικζσ ταινίεσ αργυροφ 
χρϊματοσ. 

• Να ζχει αδιαβροχοποιθμζνεσ ραφζσ. 

• Το χρϊμα του κα είναι κίτρινο. 

 Ρρότυπα: EN 20471και  ΕΝ343 . 

• Εικονóςθμο για αντανακλαςτικζσ ενδυμαςίεσ και ο κωδικóσ 2 

• ΕΝ 343 (3-1) 

 Μζγεκοσ: S ζωσ 5XL (S,M, L, XL, XXL,XXXL,4XL,5XL) 
 
28. ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΛΑΒΟΧΟ  
Αδιάβροχο μπουφάν με αποςπϊμενα μανίκια με φερμουάρ κ αποςπϊμενθ εςωτερικι 
επζνδυςθ κ αποςπϊμενθ επζνδυςθ ςτο γιακά.Με 6 τςζπεσ αποκικευςθσ με 
φερμουάρ,μανςζτα ςτα μανίκια κ λάςτιχο ςτθ μζςθ.Κλείςιμο με φερμουάρ αμφίδρομο.Με 
αδιάβροχο φινίριςμα κ υψθλι περιεκτικότθτα ςε βαμβάκι για εξαιρετικι άνεςθ. 
Σφνκεςθ  
Φφαςμα Shell : 60% Βαμβάκι , 40% Ρολυζςτερ, Αντι-βρόχινο φινίριςμα 240g με υφαςμάτινθ 
γζμιςθ 100% πολυςτερικό 50g 
ΜΕΓΕΘΘ S-5XL  ΧΩΜΑ ΜΡΛΕ ΣΚΟΥΟ 
 
29. ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΛΑΣ  
Φόρμα εργαςίασ με τιράντα από φφαςμα ςφμμικτο 65% πολυζςτερ-35% βαμβάκι. Να ζχει 
τςζπθ ςτο ςτικοσ, πλαϊνζσ τςζπεσ κ τςζπθ για εργαλεία. Να κλείνει με φερμουάρ κ Velcro. 
Μεγζκθ S-5XL 
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30. ΑΔΛΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΛΕΣ 
Ρεδίο χριςθσ: Ρλφςιμο κάδων. 
Χαρακτθριςτικά : Είναι ποδιζσ τφπου ρόμπασ από ςυνκετικό υλικό.  
Ρρότυπα ΕΝ 13034 
Σιμανςθ : 

 CE   
 Καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, εργαςτιριο πιςτοποίθςθσ, ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο προςταςίασ από χθμικζσ ουςίεσ  

 

 
 
31 . ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΛΣ – ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ - ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ 
Ρεδίο χριςθσ: Εργαςίεσ ςε φψοσ για τισ οποίεσ είναι δφςκολο να ςυναρμολογθκοφν 
ικριϊματα.  
Χαρακτθριςτικά:  
αποτελοφνται από:  
• Ολόςωμθ εξάρτυςθ θ οποία είναι ςφςτθμα από ιμάντεσ που περικλείουν τα πόδια το 
ςτικοσ και τθ μζςθ και ζχουν δακτυλίουσ ςφνδεςθσ- αγκφρωςθσ ςτθν πλάτθ, ςτο ςτικοσ 
και ςτθ μζςθ.  
• Αποςβεςτιρεσ ενζργειασ τα οποία είναι ςυςτιματα που αποςβζνουν τθν ενζργεια ςε 
περίπτωςθ πτϊςθσ (ςυνικωσ με το ξιλωμα τμιματοσ τουσ)  
• Ανακόπτθσ πτϊςθσ απολφτωσ αυτόματοσ, από ανοξείδωτο ατςάλι. Τα ςυςτιματα αυτά 
μπλοκάρουν κατά τθν πτϊςθ και τθ ςταματοφν. Σε περίπτωςθ οριηοντίων μετακινιςεων 
πρζπει να είναι δυνατι θ κίνθςθ μζςω ςυρματόςχοινου αγκυρωμζνου ςε ςτακερά και 
αςφαλι ςθμεία μζςω του οποίου κα διζρχεται ο αποςβεςτιρασ ι ο ανακόπτθσ. Ρρότυπα 
ΕΝ 361 για τισ εξαρτφςεισ, 355 για αποςβεςτιρεσ και 358 για ανακόπτεσ.  

 Σιμανςθ: CE 
 
32. ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ  
Ρεδίο χριςθσ:Εργαςίεσ ςε φψοσ 
Ηϊνθ με επζνδυςθ πλιρωσ ρυκμιηόμενθ με γριγορθσ αποδζςμευςθσ ιμάντα. Ρλιρθσ με 
δφο πλευρικοφσ D δαχτυλίουσ που να μποροφν να μετακινθκοφν προσ τα πίςω. 
Ρρότυπο:ΕΝ 358 
 
33. ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΑΡΟ ΧΘΜΛΚΑ 
Ρεδίο χριςθσ: Σε ψεκαςμοφσ, βαφζσ .   
Χαρακτθριςτικά: Είναι ενιαίεσ  ςτολζσ που προςτατεφουν από πιτςιλίςματα χθμικϊν 
ουςιϊν και ςκόνεσ ενϊ παράλλθλα επιτρζπουν τθν αναπνοι του δζρματοσ.  
Ρρότυπα: ΕΝ 340:2003>EN ISO 13688/2013, ΕΝ 14605:2005 (τφποσ 4), ΕΝ-13034:2005 
(τφποσ 6), ΕΝ ISO 13982-1:2004 (τφποσ 5) , ΕΝ 14126:2003 ( τφποσ 4-Β), ΕΝ 1149-5:2008,EN 
1073-2 
Σιμανςθ:            

 CE 
 Καταςκευαςτισ, ζτοσ καταςκευισ , κωδικό του προϊόντοσ, εργαςτιριο 

πιςτοποίθςθσ  . 
 Εικονόςθμο  προςταςίασ  από πιτςιλίςματα  χθμικϊν ουςιϊν   
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Κωδικοί προςταςίασ :  

 4 προςταςία από αερολφματα (spray)  
 5 προςταςία από ςκόνεσ  
 6 προςταςία από πιτςιλίςματα υγρϊν ουςιϊν   

ΜΕΓΕΘΘ M-3XL   
 
34. ΡΟΔΛΕΣ ΣΥΓΓΚΟΛΘΤΩΝ 
Ρεδίο χριςθσ : Συγκολλιςεισ 
Χαρακτθριςτικά : Ροδιζσ από ειδικά επεξεργαςμζνο πυρίμαχο δζρμα (κροφτα). 
Ρρότυπο ΕΝ ISO 11611:2015 
Σιμανςθ : 
CE    
Καταςκευαςτισ , κωδικόσ προϊόντοσ , εργαςτιριο πιςτοποίθςθσ , ζτοσ καταςκευισ . 
Εικονόςθμο προςταςίασ. 
 
35. ΕΡΛΓΟΝΑΤΛΔΕΣ 
 Οι επιγονατίδεσ είναι καταςκευαςμζνεσ από καουτςοφκ ι από  ςυνκετικά υλικά πάχουσ 
τουλάχιςτον ενόσ εκατοςτοφ , ςτθν πρόςκια επιφάνεια κα φζρουν ραβδϊςεισ επικυμθτό 
τηελ για μεγαλφτερθ άνεςθ  , ςτθν οπίςκια επιφάνεια να φζρουν δφο ιμάντεσ ςυγκράτθςθσ 
ςτο γόνατο εφρουσ τουλάχιςτον δζκα πζντε χιλιοςτϊν , ελαςτικοφσ ι προςαρμοςμζνουσ με 
μθχανιςμό εφχρθςτθσ πόρπθσ .  
Εςωτερικά : από υλικό που επιτρζπει τθν αναπνοι του δζρματοσ  
Εξωτερικά : από υλικό που  είναι ανκεκτικό ςτθν τριβι , ςτισ χθμικζσ ουςίεσ αντιολιςκθτικό 
και εφκαμπτο  και ςυνοδεφονται από 2 ηεφγθ ιμάντων.     
Ρρότυπο EN 14404:2004+A1:2010  
 
36. ΡΟΔΛΑ ΣΑΜΑΑΚΛ   
Ροδιά ςαμαράκι με δεςίματα ςτο πλάϊ κ μία μπροςτινι τςζπθ ςε διάφορα χρϊματα. 
Μεγζκθ S-XXL 
 
37. ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΛΑ ΕΞΩΤΕΛΚΕΣ ΕΓΑΣΛΕΣ  
Ρεδίο χριςθσ: για όλεσ τισ εργαςίεσ με βροχι κ κρφο 
Χαρακτθριςτικά : 
• Μπουφάν τφπου Bomber(κοντό μπουφάν) καταςκευαςμζνο από 100% πολυεςτζρα, 
φφανςθ 300DOxford με επικάλυψθ πολυουρεκάνθ (PU). 

• Να φζρει ελαφριά επζνδυςθ για το κρφο από 100% πολυεςτζρα (ποπλίνα). 

• Στο γιακά κα ζχει επζνδυςθ φλισ κ να φζρει εςωτερικά αναδιπλοφμενθ κουκοφλα και τα 
μανίκια να ζχουν εςωτερικά δεφτερο μανίκι κυζλθσ. 

• Να φζρει περιμετρικά του κορμοφ και ςτα μανίκια δυο οριηόντιεσ και δυο κάκετεσ 
αντανακλαςτικζσ ταινίεσ αργυροφ χρϊματοσ. 

• Να ζχει πολυχρθςτικζσ τςζπεσ και αδιαβροχοποιθμζνεσ ραφζσ. 

• Το χρϊμα του κα είναι κίτρινο. 

• Να κλείνει με φερμουάρ διπλισ ολίςκθςθσ το οποίο κα καλφπτεται με πατιλζτα. 

 Ρρότυπα: EN 20471, ΕΝ343, ΕΝ 342,EN ISO 13688 
• Εικονóςθμο για αντανακλαςτικζσ ενδυμαςίεσ και ο κωδικóσ 3 

• ΕΝ 343 (3-1) 

Μζγεκοσ: S ζωσ 5XL (S,M, L, XL, XXL,XXXL,4XL,5XL) 
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38. ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ  
Ρεδίο χριςθσ : Συγκολλιςεισ 
Χαρακτθριςτικά :Το ςετ περιλαμβάνει Κουκοφλα, Μανίκια, Κάλυμμα μπότασ από ειδικά 
επεξεργαςμζνο πυρίμαχο δζρμα (κροφτα). 
Ρρότυπο για το κακζνα ΕΝ ISO 11611:2015 
Σιμανςθ : 
CE    
Καταςκευαςτισ , κωδικόσ προϊόντοσ , εργαςτιριο πιςτοποίθςθσ , ζτοσ καταςκευισ . 
Εικονόςθμο προςταςίασ. 
 
39. ΟΜΡΑ  
όμπα εργαςίασ από βαμβακερό φφαςμα 245g με εξαιρετικι αντοχι ςτα πλυςίματα κ με 3 
τςζπεσ αποκικευςθσ. 
Μεγζκθ:S-5XL 
 
40. ΟΜΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΛΝΘ  
όμπα εργαςίασ από βαμβακερό 100% φφαςμα 305g με εξαιρετικι αντοχι ςτα πλυςίματα κ 
με 3 τςζπεσ αποκικευςθσ. 
Μεγζκθ:S-3XL 
 
41. ΡΥΛΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ  
Ρεδίο χριςθσ: Ζκτακτεσ περιπτϊςεισ πυρόςβεςθσ.  
Χαρακτθριςτικά: Μονοκόμματεσ ςτολζσ ολόςωμεσ από πυρίμαχο υλικό κ ανακλαςτικζσ 
ταινίεσ. 
 
Ρρότυπα:EN 340, EN 15614,EN 1149-5,EN ISO 11612 
Σιμανςθ : 
CE    
Καταςκευαςτισ , κωδικόσ προϊόντοσ , εργαςτιριο πιςτοποίθςθσ , ζτοσ καταςκευισ . 
Εικονόςθμο πυρίμαχων ιδιοτιτων 
 
42. ΑΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ 
Ρεδίο χριςθσ : για όλεσ τισ εργαςίεσ  
Χαρακτθριςτικά: Θμιάρβυλο, με φψοσ που προςτατεφει τα ςφυρά ,με  προςτατευτικό 
κάλυμμα δακτφλων και αντιολιςκθτικι ςόλα πολυουρεκάνθσ κ καουτςοφκ  για μζγιςτθ 
αντιολίςκθςθ κ απορρόφθςθ των κραδαςμϊν.Από δζρμα NABUK,ανκριδωτικι επζνδυςθ,με 
πολυμερικό υλικό(όχι μεταλλικό) προςταςίασ δαχτφλων 200 Joule,ζνκετο προςταςίασ 
πζλματοσ ςυνκετικό κ όχι μεταλλικό ϊςτε να είναι πιο ελαφρφ,ειδικι εςωτερικι 
διαπνζουςα επζνδυςθ,ςφμφωνα με το EN 20345. 
      Ρρότυπο EN 20345:2011,S3,SRC,HRO 
      Σιμανςθ: 

 CE 
 Καταςκευαςτισ ,κωδικόσ προϊόντοσ ,ζτοσ καταςκευισ ,μζγεκοσ 
 Το ςφμβολο S3 που ςυμβολίηει: 
 Ρροςταςία δακτφλων  
 Απορρόφθςθ μθχανικισ ενζργειασ ςτθ φτζρνα  
 Υδατοπερατότθτα και απορρόφθςθ νεροφ 
 Ρροςταςία τθσ ςόλασ ζναντι διάτρθςθσ  
 Αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ 
 Στθ ςόλα oil resistant 
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Μζγεκοσ: 37-48 
 
43. ΓΑΛΟΤΣΕΣ 
Ρεδίο χριςθσ : εργαςίεσ ςε φπαικρο κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ . 
Χαρακτθριςτικά: Αδιάβροχθ μπότα από ςυνκετικό υλικό  με αντιολιςκθτικι ςόλα θ οποία 
κα ζχει ενδιάμεςθ ςόλα από νιτρίλιο για να απορρόφα πιο αποτελεςματικά τισ ανωμαλίεσ 
του εδάφουσ, ανκεκτικι ςτο πετρζλαιο, τα καφςιμα κ τα οξζα, να  ζχει καλφτερθ 
κερμομόνωςθ ,προςτατευτικά  δακτφλων και προςτατευτικό ζναντι διάτρθςθσ.  
Ρρότυπο  20345:2011,S5 SRC,EN 13832-2:2006 

Σιμανςθ:            
  CE 
 Καταςκευαςτισ ,κωδικόσ προϊόντοσ ,ζτοσ καταςκευισ ,μζγεκοσ 
 Το ςφμβολο S5 που ςυμβολίηει: 
 Ρροςταςία δακτφλων  
 Απορρόφθςθ μθχανικισ ενζργειασ ςτθ φτζρνα  
 Υδατοπερατότθτα και απορρόφθςθ νεροφ 
 Ρροςταςία τθσ ςόλασ ζναντι διάτρθςθσ 
 Αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ  

         Μζγεκοσ: 36-48 
 
44 . ΡΑΡΟΥΤΣΛΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΛΚΑ 
Χαρακτθριςτικά: Θμιάρβυλο, με φψοσ που προςτατεφει τα ςφυρά ,με προςτατευτικό 
κάλυμμα δακτφλων και αντιολιςκθτικι ςόλα 500V . 
      Ρρότυπο EN 20344:2011, 20345:2011 SB FO E P WRU HRO 
      Σιμανςθ: 

 CE 
 Καταςκευαςτισ ,κωδικόσ προϊόντοσ ,ζτοσ καταςκευισ ,μζγεκοσ 
 Το ςφμβολα SB,FO,E,P,WRU,HRO που ςυμβολίηουν: 
 Ρροςταςία δακτφλων  
 Απορρόφθςθ μθχανικισ ενζργειασ ςτθ φτζρνα  
 Υδατοπερατότθτα και απορρόφθςθ νεροφ 
 Ρροςταςία τθσ ςόλασ ζναντι διάτρθςθσ  
 Αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ  
 Στθ ςόλα oil resistant 
 Να ζχει ανταπεξζλκει τθ δοκιμι  διθλεκτρικισ αντοχισ ςε 5kV . 

 
Μζγεκοσ: 39-47 
 
45. ΡΑΡΟΥΤΣΛΑ ΑΝΤΛΟΛΛΣΚΘΤΛΚΑ  
Ραποφτςια αςφαλείασ από υψθλισ ποιότθτασ μικροίνεσ που είναι ανκεκτικζσ ςτο νερό κ να 
πλζνονται. 
Σόλα πολυουρεκάνθσ (PU) αυτοκακαριηόμενθ που να εμποδίηει τθν μόλυνςθ κ να παρζχει 
ενιςχυμζνθ αντίςταςθ ολίςκθςθσ κ ανκεκτικότθτα. 
Ρρότυπα:EN 20345 S2 SRC 
Σιμανςθ: 

 CE 
 Καταςκευαςτισ ,κωδικόσ προϊόντοσ ,ζτοσ καταςκευισ ,μζγεκοσ 
 Το ςφμβολο S2 που ςυμβολίηει: 
 Ρροςταςία δακτφλων  
 Απορρόφθςθ μθχανικισ ενζργειασ ςτθ φτζρνα  
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 Υδατοπερατότθτα και απορρόφθςθ νεροφ 
 Αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ 
 Στθ ςόλα oil resistant 

 
Μεγζκθ:34-48 
 
46. ΡΑΡΟΥΤΣΛΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΩ  
 Χαρακτθριςτικά: Σαμπό αςφαλείασ διάτρθτο για να αναπνζει το πόδι με 
μθ μεταλλικό ζνκετο προςταςίασ, αντιολιςκθτικό με απορρόφθςθ ενζργειασ κροφςθσ 
ςτθ φτζρνα, 100% μθ μεταλλικά κ αντιςτατικά 
Ρρότυπο ΕΝ 20345 SB E A SRC 
Σιμανςθ: 
 CE 
• Καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ καταςκευισ, μζγεκοσ 
 Ρροςταςία δακτφλων. 
Μεγζκθ:36-47 
 
47. ΜΟΝΩΤΛΚΑ ΕΓΑΛΕΛΑ 
ΣΕΤ ΑΡΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΡΟ: Ρζνςα μονωμζνθ βαρζωσ τφπου 1.000 v,Κόφτθσ - απογυμνωτισ 
καλωδίων 1.000 v , Κ Μυτοτςίμπιδo μονωμζνο βαρζωσ τφπου 1.000 v(διπλισ επίςτρωςθσ) 
Κατςαβίδι (3 ίςα και 3 ςταυροκατςάβιδα ) μονωμζνο  τφπου 1.000 v  
Ρεδίο χριςθσ: εργαςίεσ ςε χαμθλι τάςθ ταυτόχρονα με γάντια. 
Χαρακτθριςτικά: μόνωςθ χειρολαβισ διπλισ επίςτρωςθσ για επιπλζον αςφάλεια ζναντι 

τάςεωσ 1000 V κ μόνωςθ χειρολαβισ ζναντι τάςεωσ 1000 V για τα κατςαβίδια. 
 Σιμανςθ: Καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, αρικμόσ ςειράσ, ζτοσ καταςκευισ, ςιμα 

Διεκνοφσ Θλεκτροτεχνικισ Επιτροπισ (IEC 60900) 
 Ρρότυπα: ΕΝ-60900 Ε2 (Εργαςίεσ υπό τάςθ- Εργαλεία χειρόσ για χριςθ υπό τάςθ ζωσ 1000 

V εναλλαςςόμενου ρεφματοσ και 1500 V ςυνεχοφσ ρεφματοσ) 
 

ΑΚΟ 2ο  : ΤΟΡΟΣ, ΧΟΝΟΣ ΚΑΛ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ – ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ - 
ΚΑΤΘΣΕΛΣ 

 
 

Θ παραλαβι των υπό προμικεια υλικϊν κα γίνεται ςφμφωνα τισ διατάξεισ του 

Ν.4412/2016 και ςε ςυνεννόθςθ με τθν Βϋ κμια Σχολικι Επιτροπι. 

Σε περίπτωςθ παραγγελίασ ειδϊν τα οποία δε δφνανται να παραδοκοφν εντόσ του 

ανωτζρου χρονικοφ διαςτιματοσ, ο προμθκευτισ οφείλει να ενθμερϊςει τθν Υπθρεςία για 

το χρόνο παράδοςθσ των εν λόγω ειδϊν, ο οποίοσ δεν πρζπει να ξεπερνά τισ δζκα (10) 

θμζρεσ από τθν παραγγελία. 

Θ παράδοςθ κα γίνεται με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ του προμθκευτι. 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ προμικειασ των ειδϊν και θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ των 

υποχρεϊςεων του αναδόχου, κα γίνεται με ευκφνθ των αρμοδίων οργάνων των Υπθρεςιϊν 

για λογαριαςμό των οποίων εκτελείται θ ςυγκεκριμζνθ προμικεια. 
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Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθριςει πιςτά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, να προμθκευτεί 

εγκαίρωσ τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλλθλα και απαραίτθτα μζτρα ϊςτε να είναι 

ςυνεπισ ςτισ υποχρεϊςεισ του. 

Τα αναλϊςιμα υλικά που κα βρεκοφν κατά τον ζλεγχο παραλαβισ και μετά, κατά τθν 

περίοδο τθσ χρθςιμοποίθςισ τουσ, ακατάλλθλα κα επιςτραφοφν ςτον προμθκευτι, ο 

οποίοσ ζχει υποχρζωςθ να τα αντικαταςτιςει εντόσ δζκα (10) θμερϊν. Κατά τα λοιπά 

εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 206 και 207 του Ν.4412/16.  

Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνει για το 100% τθσ αξίασ του 

εκάςτοτε τιμολογίου, αφοφ υπογραφοφν τα ςχετικά Ρρωτόκολλα Ροςοτικισ και Ροιοτικισ 

Ραραλαβισ από τισ αρμόδιεσ Επιτροπζσ.  

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει το υλικό μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον 

τρόπο που ορίηει θ ςφμβαςθ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του 

αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 

4412/2016. 

Στισ ςυμβάςεισ για τθν πλθρωμι του τιμιματοσ απαιτοφνται κατ’ ελάχιςτο τα εξισ 

δικαιολογθτικά: α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι ςε 

περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ παραλαβισ, αποδεικτικό προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθν αποκικθ, 

ςφμφωνα με το άρκρο 208 β) αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ του φορζα 

γ) Τιμολόγιο του αναδόχου εισ τριπλοφν που να αναφζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». δ) 

Εξοφλθτικι απόδειξθ του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». 

ε) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ (άρκρο 200 του Ν.4412/16). 

Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο 

και τθν πλθρωμι, μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον 

προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. (άρκρο 200 παρ.6 του 

Ν.4412/16).  

Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα 

με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ 

ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται 

με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ ( Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων), θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 

ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Επί του ποςοφ τθσ κράτθςθσ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ 
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Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων διενεργείται κράτθςθ τζλουσ χαρτοςιμου 3%, 

πλζον ειςφοράσ 20% υπζρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ 

ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό 

παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό 

τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του 

άρκρου 36 του ν. 4412/201663 

γ) Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ ( Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν )  θ 

οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 

ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ.64.Επί  τθσ κράτθςθσ αυτισ υπολογίηεται χαρτόςθμο 3% και 

επί του χαρτοςιμου Ο.Γ.Α 20% 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ 

φόρου ειςοδιματοσ . 

Επίςθσ εξυπακοφεται ότι ςε κάκε ζτοσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ κα παραδοκεί το ιμιςυ τθσ 

ςυμβατικισ ποςότθτασ.  

Για τθν δαπάνθ ζχει εκδοκεί θ υπ. Αρικ. …… Α.Α.Υ. 
 
ΑΚΟ 3ο: ΕΡΛΤΟΡΘ ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ΚΑΛ ΡΑΑΛΑΒΘΣ 
 
Θ παραλαβι των υλικϊν γίνεται από αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ. 
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ 

ζλεγχοσ και καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο προμθκευτισ. 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ Επιτροπι Ραραλαβισ μπορεί: 
α) να παραλάβει το υλικό, 
β) να παραλάβει το υλικό με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 
γ) να απορρίψει το υλικό 
Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, κακϊσ και θ πιςτοποίθςθ τθσ 

ολοκλιρωςθσ όλων των υποχρεϊςεων του Αναδόχου, κα γίνει από τθν Επιτροπι 
Ραραλαβισ, που ζχει οριςκεί με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ65  

Θ Επιτροπι Ραραλαβισ μπορεί να ειςθγείται  ωσ κατά Νόμο αρμόδιο, για τθν επιβολι 
κυρϊςεων ςτον Ανάδοχο, ςε περίπτωςθ ςυμπεριφοράσ του αντίκετθσ προσ τα 
αναφερόμενα ςτθ ςφμβαςθ. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ των άρκρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 4ο : ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

                                                           
63

 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο 
αναγκαίο κζμα για τθν εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ 
απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Σουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του 
άρκρου 36 του ν. 4412/2016 
64

 Από 22-3-2017 βάςει τθσ ΚΤΑ 1191/2017 Τπουργϊν Οικονομικϊν –Δικαιοςφνθσ ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-
3-2017 ) 
6565

 Δεκνηηθό Σπκβνύιην ( άξζξν 65 παξ 1 Ν.3852/10) 
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1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ να ακολουκεί πιςτά τισ 
οδθγίεσ και τισ υποδείξεισ του Διμου . 

2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει ςτο Διμο οποιεςδιποτε αναφορζσ και 
πλθροφορίεσ του ηθτθκοφν ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

3. Ο Ανάδοχοσ ρθτά ευκφνεται για κάκε ενζργεια των υπαλλιλων, τυχόν ςυμβοφλων ι 
αντιπροςϊπων αυτοφ, ςυμπεριλαμβανομζνου ανεξαιρζτωσ οποιουδιποτε χρθςιμοποιθκεί 
από αυτόν για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων που αναλαμβάνει κακϊσ και για τισ τυχόν 
παρεπόμενεσ υποχρεϊςεισ. 

4. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργαςτεί με οποιαδιποτε Υπθρεςία, Επιτροπι ι και 
κάκε τρίτο, με τον τρόπο που κα του υποδείξει θ αρμόδια Δ/νςθ του Διμου. 

5. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τθν ζγκαιρθ και άριςτθσ ποιότθτασ 
προμικεια των υλικϊν, που ςυνιςτοφν το αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

6. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του που 
απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ 
νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι 
οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν.4412/16 

 
ΑΚΟ 5ο : ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ Σφμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ 

τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
Εάν ο Ανάδοχοσ προβεί ςε μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ 

ςυναίνεςθ του Διμου, θ τελευταία δικαιοφται, χωρίσ προθγοφμενθ όχλθςθ, να επιβάλει 
αυτοδικαίωσ τισ κυρϊςεισ για ακζτθςθ τθσ Σφμβαςθσ.  

 
ΑΚΟ 6ο : ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 
Τροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ πραγματοποιείται ςφμφωνα 

με όςα προβλζπονται ςτα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 7ο : ΜΟΝΟΜΕΘΣ ΛΥΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 

καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ, εφόςον: 
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ δυνάμει του άρκρου 132 του Ν.4412/16, 
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ 

καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/16και, ωσ εκ 
τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 133 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 8ο : ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 
Τροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ πραγματοποιείται ςφμφωνα 

με όςα προβλζπονται ςτα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 9ο : ΜΟΝΟΜΕΘΣ ΛΥΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 

καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ, εφόςον: 
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α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ δυνάμει του άρκρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ 
καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/16και, ωσ εκ 
τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 133 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 10ο : ΛΣΧΥΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 
Θ ςφμβαςθ κα ζχει διάρκεια από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ και για είκοςι τζςςερισ 

(24) μινεσ – δφο (2) χρόνια ι μζχρι εξαντλιςεωσ των ποςοτιτων, αν τοφτο ςυμβεί 
νωρίτερα. 

 
ΑΚΟ 11ο : ΚΘΥΞΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΡΤΩΤΟΥ – ΚΥΩΣΕΛΣ 
 
1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο 

όνομα του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου: 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν.4412/16, 
β) ςε περίπτωςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, εφόςον δε φόρτωςε, παρζδωςε ι 

αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον 
ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι 
τθν ςφμβαςθ όταν: 

α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι 
αντικαταςτάκθκε με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ (αρ. 204 του ν.4412/16). 
3. Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι 

ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο 
προσ παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

4. Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο 
των ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο 
εφαρμογισ του ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 12ο   : ΕΡΛΛΥΣΘ ΔΛΑΦΟΩΝ – ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΛΚΑΛΟ 
 
Θ παροφςα προμικεια διζπεται από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία ,κάκε διαφορά που κα 

προκφψει μεταξφ των Υπθρεςιϊν και του Αναδόχου, θ οποία κα αφορά ςτθν εκτζλεςθ, τθν 
εφαρμογι ι γενικά τισ ςχζςεισ που δθμιουργοφνται από αυτι, κα λυκεί από τα εδρεφοντα 
ςτο Νομό Ιωαννίνων αρμόδια δικαςτιρια. Είναι αυτονόθτο ότι πριν από οποιαδιποτε 
προςφυγι ςτα δικαςτιρια, τα ςυμβαλλόμενα μζρθ κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για 
φιλικι διευκζτθςθ των διαφορϊν που ενδεχόμενα να αναφφονται μεταξφ τουσ. 

Σε πίςτωςθ των ανωτζρω, θ παροφςα ςφμβαςθ αφοφ διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, 
υπογράφεται από τουσ ςυμβαλλόμενουσ ςε δφο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ζνα 
κατατζκθκε ςτθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου, το δε άλλο επιδόκθκε ςτον 
«ΑΝΑΔΟΧΟ». 
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ΟΛ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΛ 
 
 
 
Θ Ρρόεδροσ τθσ Βϋ Κμιασ 
Σχολικισ Επιτροπισ                                                                                         Ο Ανάδοχοσ 
 
 

Νόκα-Εαράτη Φιλιώ 
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ΕΩΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟ ΔΤΓΖΡΙΑ  

Λωάννινα: ../../2020 
Α.Ρ.:  

Γηεύζσλσε: Κατσηθαρηά Μπολίια 1 
Πιερουορίες: Παπαϊωάλλοσ Κωλσταλτίλα 
Τει. 26510 49808 
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45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 
 

Δθμόςια Σφμβαςθ 
«ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΛΟΛΡΩΝ ΡΑΟΧΩΝ ΣΕ ΕΛΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ)» 

για  24 μινεσ (2 χρόνια) για τισ ανάγκεσ τθσ Βϋ κμιασ Σχολικισ Επιτροπισ 
 
Στα Ιωάννινα ςιμερα …./…./ 2020, ιμερα ……………….., οι υπογράφοντεσ τθν παροφςα, 

αφενόσ ο Ηωγράφειοσ Οίκοσ Ευγθρίασ,  ωσ ανακζτουςα αρχι, που εδρεφει ςτα Ιωάννινα,  
με Α.Φ.Μ. ……………… και Δ.Ο.Υ Ιωαννίνων, και εκπροςωπείται νόμιμα από τον Ρρόεδρο κ. 

Μωσσή Διησάυ και αφετζρου θ εταιρεία ………………………………. –  Α.Φ.Μ. ………………- Δ.Ο.Υ.  
…………………………., που κα καλείται ςτο εξισ «ανάδοχοσ/προμθκευτισ», ςυμφϊνθςαν και 
ζκαναν αποδεκτά τα ακόλουκα: 

 
Σφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. 203/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ . 

κατακυρϊκθκε ςτον ανάδοχο  το αποτζλεςμα του διεκνοφσ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ, για 
τθν προμικεια ΛΟΙΡΩΝ ΡΑΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) για 24 μινεσ (2 
χρόνια),  για τισ ανάγκεσ του  Ηωγράφειου Οίκου Ευγθρίασ (διακιρυξθ 18313/5589 – 
31/03/2020) και ςτθν τιμι τθσ οικονομικισ του προςφοράσ ………………………………. € 

Φςτερα από τα παραπάνω, οι ςυμβαλλόμενοι με τθν ιδιότθτα που προαναφζρκθκε και  
 
ζχοντασ υπόψθ: 

 

 Το Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Το Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν» 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-
2016)όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει .  

 Το Ν.2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» 
(Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Το Ν.2859/2000 «Κφρωςθ Κϊδικα Φ.Ρ.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο Γ.Ε.Μ.Θ. & εκςυγχρονιςμόσ τθσ 
Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει.  

 Το Ν.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων 
και πράξεων κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτό διοικθτικϊν οργάνων ςτο 
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διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Το Ν.4013/2011 «περί ςφςταςθσ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 
και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-
2011), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Το άρκρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα 
εφαρμογισ του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ 
διατάξεισ» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Τισ διατάξεισ του Ν.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-
03-2014), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Το Ν.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ 
τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»(ΦΕΚ 143/Α/28-
06-2014) , όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

 Τισ διατάξεισ του Βιβλίου IV ( άρκρα 345-374 ) Ν.4412/16 που διζπουν τισ διαφορζσ 
που αναφφονται από πράξεισ θ παραλιψεισ ,οι οποίεσ εκδίδονται θ ςυντελοφνται 
μετά τθν 26/6/2017 κακϊσ και τισ διατάξεισ του Ρ.Δ 39/17 «Κανονιςμόσ εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ)», 

 Το. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ 
διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 
82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που 
μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των 
νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα » , τθσ κοινισ απόφαςθσ των 
Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 
‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ 
τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ 
Οικονομίασ και Οικονομικϊν με αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) 
“Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ”, 

 Τθ διάταξθ τθσ παραγράφου 16 άρκρου 47 Ν.4472/17 με βάςθ τθν οποία  θ  
δθμοςίευςθ  τθσ προκιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ αντικακιςτά τθν υποχρζωςθ 
δθμοςίευςθσ ςτο Τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ 
Κυβζρνθςθσ θ οποία παφει να ιςχφει λόγω ζκδοςθσ τθσ Υ.Α 57654/22.5.2017 ( ΦΕΚ 
1781/23.5.2017 τ.Β ) 

 Τθν  με αρ.  57654/22.5.2017 Υπουργικι Απόφαςθ (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β’ ) 
«φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων του Υπουργείου Οικονομίασ και  
Ανάπτυξθσ.  

 Τθν με αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017 τ.Β 1924) Απόφαςθσ του 
Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», 

 Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/7 ΤΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ τθσ 5θσ Ιανουαρίου 
2016 για τθν κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο Ρρομικειασ 

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν 
Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων 
πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ» 

 του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ 
διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ» 
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 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Α'150) 

 του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου 
ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ» 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και 
Ρολιτιςτικά Θζματα" 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια 
ζγγραφα και ςτοιχεία" 

 του π.δ. 80/2016 (Α'145) "Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ" 

 τθσ με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 του ν. 4555/18 (φ 133/18 τ.α') «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ - 
Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. *Ρρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣΙ»+ - υκμίςεισ.... και άλλεσ διατάξεισ» 

 τισ διατάξεισ του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/8-6-2006) «Δθμοτικόσ και Κοινοτικόσ 
Κϊδικασ» όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν 

 τθσ υπ. αρικ. 43726/8-6-2019 (Φ.Ε.Κ. 2208/2019 τεφχοσ Βϋ) Κ.Υ.Α. - Ραροχι μζςων 
ατομικισ προςταςίασ ςε υπαλ¬λιλουσ των OTA α' και β' βακμοφ και των νομι¬κϊν 
προςϊπων αυτϊν και μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ 

 του Φ.Ε.Κ. 4584/2019, τεφχοσ Βϋ(13/12/2019) - Μερικι τροποποίθςθ τθσ αρικμ. 
43726/7-6-2019 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ «Ραροχι μζςων ατομικισ 
προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των ΟΤΑ α' και β' βακμοφ και των νομικϊν προςϊπων 
αυτϊν και μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ» (Β' 2208) 

 

κακϊσ και 

 το υπ. αρικ. 45651/11257-22/07/2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
προσ τισ υπθρεςίεσ και τα Νομικά Ρρόςωπα του Διμου 

 το υπ. αρικ. 636/2-8-2019 ζγγραφο του ΗΩΓΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΥ ΕΥΓΘΙΑΣ 

 το πρωτογενζσ αίτθμα όπωσ αναρτικθκε ςτο ΚΘΜΔΘΣ με ΑΔΑΜ 20REQ006407179 
2020-03-10, τθν Α.Α.Υ. Α-41/222 – 09/03/2020 (ΑΔΑ ΩΩΑ6ΟΞ9Η-Γ9Μ), με τθν οποία 
εγκρίκθκε το πρωτογενζσ αίτθμα (ΑΔΑΜ 20REQ006412720 2020-03-11) και τθν 
επικαιροποιθμζνθ κατάςταςθ δικαιοφχων του ΗΩΓΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΥ ΕΥΓΘΙΑΣ, όπωσ 
υποβλικθκαν μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου  

 το υπ. αρικ. 659/23-9-2019 ζγγραφο του Γιατροφ Εργαςίασ ςχετικά με τθν εκτίμθςθ 
των υφιςτάμενων κατά τθν εργαςία κινδφνων για τθν υγεία των εργαηομζνων, όπωσ 
αυτό κοινοποιικθκε ςτθν Δ/νςθ οικονομικϊν Υπθρεςιϊν με το υπ. αρικ. 
58846/4993-7/10/2019 ζγγραφο του γενικοφ Γραμματζα 

 το υπϋ αρικ. 71059/17998 – 07/11/2019  ζγγραφο προσ Τεχνικό αςφαλείασ και 
Σφλλογο Εργαηομζνων 

 το υπ. αρικ. 75053/19077-21/11/2019 ζγγραφο προσ τον Τεχνικό Αςφαλείασ που 
ορίςτθκε με τθν υπ. αρικ. 74117/6464-18/11/2019 (ΑΔΑ ΨΡΗΘΩΕΩ-ΑΟ4) απόφαςθ 
του Δθμάρχου Ιωαννίνων 

 το υπ. αρικ. 81618/18373-17/12/2019 ζγγραφο του Τεχνικοφ Αςφαλείασ 

 Τθν μελζτθ του Διμου Ιωαννιτϊν 

 Τθν Διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ 
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 Τθν  με αρικμό 203/201.. Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ( ΑΔΑ Ω2ΝΒΩΕΩ-
ΘΜΓ)   με τθν οποία εγκρίκθκαν α) οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και β) καταρτίςκθκαν  
οι όροι διακιρυξθσ για τθν παραπάνω προμικεια 

 Τισ  ανάγκεσ του Ηωγράφειου Οίκου Ευγθρίασ  για τθν παραπάνω προμικεια ,                                                     
 
υπογράφουν τθν ςφμβαςθ αυτι με τουσ ακόλουκουσ όρουσ: 
 
ΑΚΟ 1ο : ΣΥΜΒΑΤΛΚΟ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ-ΡΟΣΟΤΘΤΑ-ΤΛΜΘ 
 
Ωσ αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται θ προμικεια ΛΟΙΡΩΝ ΡΑΟΧΩΝ ΣΕ 

ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) για 24 μινεσ (2 χρόνια), για τισ ανάγκεσ του 
Ηωγράφειου Οίκου Ευγθρίασ, ςφμφωνα με τον πίνακα που ακολουκεί: 

 

 

Ηωγράφειοσ Οίκοσ Ευγθρίασ 
Κ.Α.: 10.6063 
ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ: 5 

   α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι)   1,90 0,00 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι)   1,00 0,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΙΝΑ (ηευγάρι)   1,80 0,00 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ (ηευγάρι)   21,00 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ PVC (ηευγάρι)   2,20 0,00 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΘΣΘΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  8 9,00 72,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ (ηευγάρι)   8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΟ 1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ)   10,00 0,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΘΜΙΣΕΩΣ ΡΟΣΩΡΟΥ Α13 ι ΙΣΟΔΥΝΑΜΘ 
ΦΙΛΤΟΜΑΣΚΑ   20,00 0,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ   18,00 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ AVEC 23   105,00 0,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ   5,00 0,00 

13 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ   900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΘΛΙΑΚΘ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ   13,00 0,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΡΟΥ   5,00 0,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ   9,00 0,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΣΘΣ GOGGLES   12,00 0,00 

18 ΚΑΝΘ   10,00 0,00 

19 ΘΜΙΚΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΙΔΑ   15,00 0,00 

20 ΑΣΡΙΔΙΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ   18,00 0,00 

21 ΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΠ ΡΤΩΣΘ   20,00 0,00 

22 ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ 2 12,00 24,00 

23 ΩΤΟΑΣΡΙΔΕΣ ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ   8,00 0,00 

24 ΡΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ   25,00 0,00 

25 ΜΡΛΟΥΗΑΚΙΑ T-SHIRT 6 7,00 42,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 2 6,00 12,00 

27 ΝΙΤΣΕΑΔΕΣ 2 45,00 90,00 

28 ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΟΧΟ   38,00 0,00 
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29 ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ   22,00 0,00 

30 ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΙΕΣ 4 18,00 72,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ, ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ   160,00 0,00 

32 ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΧΘΜΙΚΑ    12,00 0,00 

34 ΡΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ   15,00 0,00 

35 ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ   15,00 0,00 

36 ΡΟΔΙΑ ΣΑΜΑΑΚΙ   12,00 0,00 

37 ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00 

38 ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ   70,00 0,00 

39 ΟΜΡΑ   16,00 0,00 

40 ΟΜΡΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 4 20,00 80,00 

41 ΡΥΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00 

42 ΑΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  2 45,00 90,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ   18,00 0,00 

44 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ   65,00 0,00 

45 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΘΤΙΚΑ 4 35,00 140,00 

46 ΡΑΡΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΟ   38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ   100,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 34   622,00 

  Φ.Ρ.Α. 24%     149,28 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ     771,28 
 
 
 

Ο Ηωγράφειοσ Οίκοσ Ευγθρίασ διατθρεί το δικαίωμα να αυξιςει τθν ποςότθτα των προσ 
προμικεια ειδϊν κατά ποςότθτα 25% με αντίςτοιχθ αφξθςθ τθσ προχπολογιςκείςασ 
δαπάνθσ, χωρίσ καμία αντίρρθςθ του προμθκευτι με τουσ ίδιουσ όρουσ (δικαίωμα 
προαίρεςθσ). Αναλυτικά οι ποςότθτεσ αναφζρονται ςτον παρακάτω πίνακα: 
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Ηωγράφειοσ Οίκοσ Ευγθρίασ - ΡΟΑΛΕΣΘ 
Κ.Α.: 10.6063 
ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ: 5 

       

α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΡΟΑΛΕΣΘΣ 

25% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΡΟΣΟΥ 

ΡΟΑΛΕΣΘΣ 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΜΕ 
ΡΟΑΛΕΣΘ 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

ΜΕ 
ΡΟΑΛΕΣΘ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι)   1,90 0,00   0,00 0 0,00 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι)   1,00 0,00   0,00 0 0,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΙΝΑ (ηευγάρι)   1,80 0,00   0,00 0 0,00 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ (ηευγάρι)   21,00 0,00   0,00 0 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ PVC (ηευγάρι)   2,20 0,00   0,00 0 0,00 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΘΣΘΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  8 9,00 72,00 2 18,00 10 90,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ (ηευγάρι)   8,00 0,00   0,00 0 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΟ 1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ)   10,00 0,00   0,00 0 0,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΘΜΙΣΕΩΣ ΡΟΣΩΡΟΥ Α13 ι ΙΣΟΔΥΝΑΜΘ 
ΦΙΛΤΟΜΑΣΚΑ   20,00 0,00   0,00 0 0,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ   18,00 0,00   0,00 0 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ AVEC 23   105,00 0,00   0,00 0 0,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ   5,00 0,00   0,00 0 0,00 

13 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ   900,00 0,00   0,00 0 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΘΛΙΑΚΘ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ   13,00 0,00   0,00 0 0,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΡΟΥ   5,00 0,00   0,00 0 0,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ   9,00 0,00   0,00 0 0,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΣΘΣ GOGGLES   12,00 0,00   0,00 0 0,00 

18 ΚΑΝΘ   10,00 0,00   0,00 0 0,00 
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19 ΘΜΙΚΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΙΔΑ   15,00 0,00   0,00 0 0,00 

20 ΑΣΡΙΔΙΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ   18,00 0,00   0,00 0 0,00 

21 ΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΠ ΡΤΩΣΘ   20,00 0,00   0,00 0 0,00 

22 ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ 2 12,00 24,00 1 12,00 3 36,00 

23 ΩΤΟΑΣΡΙΔΕΣ ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ   8,00 0,00   0,00 0 0,00 

24 ΡΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ   25,00 0,00   0,00 0 0,00 

25 ΜΡΛΟΥΗΑΚΙΑ 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 ΝΙΤΣΕΑΔΕΣ 2 45,00 90,00 1 45,00 3 135,00 

28 ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΟΧΟ   38,00 0,00   0,00 0 0,00 

29 ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ   22,00 0,00   0,00 0 0,00 

30 ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΙΕΣ 4 18,00 72,00 1 18,00 5 90,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ, ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ   160,00 0,00   0,00 0 0,00 

32 ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00   0,00 0 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΧΘΜΙΚΑ    12,00 0,00   0,00 0 0,00 

34 ΡΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ   15,00 0,00   0,00 0 0,00 

35 ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ   15,00 0,00   0,00 0 0,00 

36 ΡΟΔΙΑ ΣΑΜΑΑΚΙ   12,00 0,00   0,00 0 0,00 

37 ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00   0,00 0 0,00 

38 ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ   70,00 0,00   0,00 0 0,00 

39 ΟΜΡΑ   16,00 0,00   0,00 0 0,00 

40 ΟΜΡΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 4 20,00 80,00 1 20,00 5 100,00 

41 ΡΥΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00   0,00 0 0,00 

42 ΑΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  2 45,00 90,00 1 45,00 3 135,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ   18,00 0,00   0,00 0 0,00 

44 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ   65,00 0,00   0,00 0 0,00 
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45 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΘΤΙΚΑ 4 35,00 140,00 1 35,00 5 175,00 

46 ΡΑΡΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΟ   38,00 0,00   0,00 0 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ   100,00 0,00   0,00 0 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 34   622,00 11 213,00 45 835,00 

  Φ.Ρ.Α. 24%     149,28   51,12   200,40 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ     771,28   264,12   1.035,40 
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ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ (για τα είδθ που απαιτοφνται) 
 
 

Τα προσ προμικεια είδθ  κα πρζπει να πλθροφν τα κάτωκι: 
 
1. ΓΑΝΤΛΑ  ΑΡΟ  ΝΛΤΛΛΛΟ  
Χαρακτθριςτικά: Μικοσ περίπου 30cm. Ράχοσ 0,5 mm.  Υλικό καταςκευισ νιτρίλιο με 
εςωτερικι επζνδυςθ από ανκιδρωτικό υλικό.  Ελάχιςτα επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν 3,1,0,1 
, που ςθμαίνει: 
• 3 (τριβι) 
• 1 (κοπι με λεπίδα) 
• 1 (διάτρθςθ) 
Ρρότυπα ΕΝ 388, 420, EN ISO 374-1:2016,EN ISO 374-5:2016 
 Σιμανςθ: 
• CE 
• Ρρομθκευτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ 
• Εικονόςθμο προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 3,1,0,1, 
• Εικονόςθμα προςταςίασ από χθμικζσ ουςίεσ 
Μζγεκοσ: 7 ζωσ 11 (S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11) 

 
 
2. ΓΑΝΤΛΑ ΑΡΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΛ ΝΛΤΛΛΛΟ 
Ρεδίο χριςθσ : εργαςίεσ ςτισ οποίεσ το εμπρόσ μζροσ τθσ παλάμθσ μπορεί να εκτεκεί ςε 
χθμικζσ ουςίεσ ι ςε υγρό περιβάλλον όπωσ ςτα ςυνεργία ςυντιρθςθσ ςε υγρό περιβάλλον , 
ςε υδραυλικοφσ και ςε βαφζσ . 
Ζχουν μικοσ 20-25 cm.  
Το εμπρόσ μζροσ τθσ παλάμθσ είναι καταςκευαςμζνο από νιτρίλιο ϊςτε να το προςτατεφει 
από χθμικζσ ουςίεσ ενϊ το πίςω από φφαςμα ϊςτε να είναι πιο εφχρθςτο. 
Με ελάχιςτα επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν 3,1,2,1 όπου: 

 3(τριβι) 
 1(κοπι με λεπίδα) 
 2(διάςχιςθ) 
 1(διάτρθςθ) 

Ρρότυπα ΕΝ 388,420 
 Σιμανςθ:       

 CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προιόντοσ , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο  προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 3,1,2,1. 

 
Μζγεκοσ: 8 ζωσ 10 (8,9, 10 ) 
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3. ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΛΝΑ ΓΑΝΤΛΑ 
Ρεδίο χριςθσ : Εργαςίεσ ςτισ οποίεσ απαιτείται προςταςία από απλοφσ μθχανικοφσ 
κινδφνουσ (τριβζσ , ςυμπιζςεισ , εκδορζσ ) ςε ςτεγνό περιβάλλον όπωσ εργαηόμενοι ςε 
απορριμματοφόρα, οικοδόμοι , ςε κιπουσ , μθχανοτεχνίτεσ   
Χαρακτθριςτικά :Ζχουν μικοσ 20-25 cm,και πάχοσ 1-1,2mm.  
Το εμπρόσ μζροσ του γαντιοφ και τα δάχτυλα από βόειο δζρμα και το πίςω μζροσ από 
βαμβακερό φφαςμα με ελαςτικι ταινία ςφςφιξθσ . 
 Ρρότυπα ΕΝ 388, 420 με ελάχιςτα επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν: 

 2 (τριβι) 
 2 (κοπι με λεπίδα) 
 2 (διάςχιςθ) 
 3 (διάτρθςθ)        

    
  Σιμανςθ: 

 CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό  προϊόντοσ , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο  προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 2,2,2,3.                 

            

     
 
4. ΓΑΝΤΛΑ ΜΟΝΩΤΛΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ 

Ρεδίο εφαρμογισ : εργαςίεσ ςε χαμθλι τάςθ . 
Ζχουν μικοσ περίπου 30cm.και είναι καταςκευαςμζνα από ςυνκετικό υλικό χωρίσ 
ραφζσ . 
Ρρότυπο ΕΝ 60903 

    Σιμανςθ: 
 CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προιόντοσ , αρικμόσ ςειράσ . 
 00(Ρροςταςία μζχρι 500V) 
 RC (Αυξθμζνθ μθχανικι αντοχι ,αντοχι ςε όηον ,οξζα, πετρελαιοειδι, 

ψφχοσ ) 
 Κωδικόσ εργαςτθρίου πιςτοποίθςθσ  
 Ζτοσ και μινα καταςκευισ 
 Σιμα διεκνοφσ θλεκτροτεχνικισ επιτροπισ (IEC)    

Σθμειϊνεται ότι θ κλάςθ αφορά ςτθν τάςθ εργαςίασ από τθν οποία προςτατεφουν τα 
γάντια . Αν χρθςιμοποιθκοφν για προςταςία από μζςθ τάςθ τότε πρζπει να επιλεγοφν 
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γάντια κλάςθσ 2 τα οποία είναι πιο χοντρά αλλά προορίηονται μόνο για χειριςμοφσ και όχι 
για εργαςία .  
Μζγεκοσ: 9-11 

 
 
5. ΓΑΝΤΛΑ ΑΡΟ PVC  
Ρεδίο χριςθσ : Πταν απαιτείται προςταςία από χθμικοφσ , μθχανικοφσ και βιολογικοφσ 
κινδφνουσ  , όπωσ εργαηόμενοι ςε απορριμματοφόρα ( εναλλακτικι λφςθ) ςε κακαριςμοφσ 
κάδων , ςε νεκροταφεία .   
Χαρακτθριςτικά : Ζχουν μικοσ 27cm και πάχοσ 1mm. 
Είναι καταςκευαςμζνα από PVC και ωσ εςωτερικι επζνδυςθ ζχουν    ανκιδρωτικό υλικό. 
Με ελάχιςτα επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν 3,1,2,1 

 3(τριβι) 
 1(κοπι με λεπίδα) 
 2(διάςχιςθ) 
 1(διάτρθςθ) 

            Ρρότυπα ΕΝ 388,420,374 
            Σιμανςθ:      

 CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προϊόντοσ  , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο  προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 3,1,2,1. 
 Εικονόςθμο προςταςίασ από χθμικζσ ουςίεσ και μικροοργανιςμοφσ.  

                       
 

 
 
6. ΓΑΝΤΛΑ ΕΛΑΣΤΛΚΑ ΜΛΑΣ ΧΘΣΘΣ   

Ρεδίο χριςθσ : για αντιμετϊπιςθ χθμικϊν ουςιϊν ι μικροοργανιςμϊν . 
Ζχουν μικοσ περίπου 20 cm και πάχοσ τουλάχιςτον 0,1mm για μζγιςτθ αντοχι. 
Και είναι καταςκευαςμζνο από νιτρίλιο .Είναι μιασ χριςθσ και δεν ζχει ςθμαςία θ 
μθχανικι αντοχι . 
Και είναι ςυςκευαςμζνα ςε κουτιά  100  τεμαχίων. 
Ρρότυπα ΕΝ 374-1:2016,EN ISO 374-5:2016 
Σιμανςθ: 

  CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προιόντοσ , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο προςταςίασ από χθμικζσ ουςίεσ και μικροοργανιςμοφσ. 
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Μεγζκθ: 7-10 (S-XL) 
 
7. ΓΑΝΤΛΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ 

Ρεδίο χριςθσ : ςυγκολλιςεισ  
Είναι καταςκευαςμζνα από ειδικά επεξεργαςμζνο δζρμα με εςωτερικι επζνδυςθ τα 
οποία παρζχουν προςταςία από μθχανικοφσ κινδφνουσ, επαφι με κερμότθτα και από 
μικρζσ εκτοξεφςεισ λιωμζνων μετάλλων.  

           Με ελάχιςτα επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν 3,1,3,4. 
           Με ελάχιςτα επίπεδα κερμικϊν αντοχϊν 4,1,3,3,4,Χ. 
            Ρρότυπα ΕΝ 388,420,407 
            Σιμανςθ:       

 CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προιόντοσ , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο  προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 3,1,3,4. 
 Εικονόςθμο προςταςίασ από τθν κερμότθτα.  

 
  8.    ΜΑΣΚΑ ΦΛΛΤΟ  1 

 Χαρακτθριςτικά: Μάςκα με ενςωματωμζνο φίλτρο κατακράτθςθσ ςκόνθσ από ςυνκετικό 
υλικό με διπλό ιμάντα προςαρμογισ που κα καλφπτει μφτθ, ςτόμα και 
πθγοφνι. 
Διατίκεται ςε ςυςκευαςίεσ ανά 10−30 τεμάχια. Αν τθρθκοφν οι κανόνεσ υγιεινισ μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί μζχρισ ότου ο χριςτθσ αντιλθφκεί ότι δυςχεραίνεται θ αναπνοι του. 
Ρρότυπα: ΕΝ 149 
Σιμανςθ: Θ μάςκα και τα φίλτρα πρζπει να ζχουν ανεξίτθλα τυπωμζνα τα εξισ: 
• CE 
• FFP1 
• Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ 
• Κωδικόσ Εργαςτθρίου Ριςτοποίθςθσ 
 
9. ΜΑΣΚΑ  ΘΜΛΣΕΩΣ  ΡΟΣΩΡΟΥ ΜΕ  ΦΛΛΤΑ Α1 3 Ι ΛΣΟΔΥΝΑΜΘ ΦΛΛΤΟΜΑΣΚΑ  
Χαρακτθριςτικά: 
Κυρίωσ μάςκα από ςυνκετικό υλικό με ιμάντεσ προςαρμογισ που κα καλφπτουν μφτθ, 
ςτόμα και πθγοφνι.  Είναι προτιμότερθ μάςκα με διπλά φίλτρα, ωσ πιο άνετθ 
Ρρζπει να επιλζγεται το κατάλλθλο φίλτρο, που ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ είναι 
Α1 3 (χρϊματοσ καφζ και λευκοφ) που παρζχει προςταςία από οργανικά αζρια και ατμοφσ 
και ςωματίδια ι Α2 3 εφόςον διακζτει θ καταςκευαςτικι εταιρεία. Θ μάςκα πρζπει να 
διατίκεται ςε μεγζκθ Small,Medium,Large για καλφτερθ προςαρμογι. 
Ρρότυπα: ΕΝ 140 για τθ μάςκα και ΕΝ 141>EN14387 για φίλτρα 
Σιμανςθ: Θ μάςκα και τα φίλτρα πρζπει να ζχουν ανεξίτθλα τυπωμζνα τα εξισ: 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ (ςτα φίλτρα και  θμερομθνία 
λιξθσ). 
• Κωδικόσ Εργαςτθρίου Ριςτοποίθςθσ 
• Στα φίλτρα κα υπάρχει και χρωματικόσ κϊδικασ (καφζ και άςπρο) 
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10. ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ 
Χαρακτθριςτικά: Μάςκα που καλφπτει όλο το πρόςωπο με οπτικοφσ δίςκουσ που 
απορροφοφν τθν ακτινοβολία των ςυγκολλιςεων κ κρατείται με το χζρι (Αςπίδιο).  Ωσ υλικό 
καταςκευισ είναι προτιμότερο το fiberglass. 
Ρρότυπο: ΕΝ 166,169,175 
Σιμανςθ: 
• Στο πλαίςιο: 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Ζτοσ καταςκευισ. 
• F Μθχανικι αντοχι 
• Στον οπτικό δίςκο: 
• 1 Οπτικι κλάςθ 
• 9 ζωσ 14 βακμόσ ςκίαςθσ 
Οι ζγχρωμοι οπτικοί δίςκοι πρζπει να μποροφν να αλλάηουν για να χρθςιμοποιείται θ 
κατάλλθλθ ςκίαςθ ανάλογα με το είδοσ τθσ εργαςίασ και τθν ζνταςθ του ρεφματοσ 
ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του προτφπου ΕΛΟΤ−ΕΝ 169.   
 
11. ΜΑΣΚΑ  ΟΛΟΚΛΘΟΥ  ΡΟΣΩΡΟΥ ΜΕ ΦΛΛΤΑ ΑΒΕΚ2 3  
Κυρίωσ μάςκα από ςυνκετικό υλικό με ιμάντεσ προςαρμογισ που κα καλφπτει όλο το 
πρόςωπο, ςυμπεριλαμβανομζνων των οφκαλμϊν.  Ρρζπει να επιλζγεται το κατάλλθλο 
φίλτρο, που ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ είναι το ΑΒΕΚ2 3 (χρϊματοσ καφζ, γκρι, 
κίτρινου, πράςινου και λευκοφ) που παρζχει προςταςία από όλουσ τουσ χθμικοφσ ρφπουσ 
ςε αζρια μορφι (οργανικά, ανόργανα, ατμοφσ οξζων, αμμωνία) και μικροοργανιςμοφσ. 
Ρρότυπα: ΕΝ 136 για τθ μάςκα και ΕΝ 141>EN14387 για φίλτρα 
Σιμανςθ: Θ μάςκα και τα φίλτρα πρζπει να ζχουν ανεξίτθλα τυπωμζνα τα εξισ: 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ (ςτα φίλτρα και θμερομθνία 
λιξθσ). 
• Κωδικόσ Εργαςτθρίου Ριςτοποίθςθσ 
• Στα φίλτρα κα υπάρχει και χρωματικόσ κϊδικασ (καφζ, γκρι, κίτρινο, πράςινο και άςπρο) 
 
12. ΜΑΣΚΑ ΜΛΑΣ ΧΘΣΘΣ  
Χαρακτθριςτικά: 
Κυρίωσ μάςκα από ςυνκετικό υλικό με ιμάντεσ προςαρμογισ που κα καλφπτουν μφτθ, 
ςτόμα και πθγοφνι. 
 Ρεριγραφι 
Μάςκα 3 Φφλλων Οδοντιατρικι Με Λάςτιχο (99% φιλτράριςμα) για προςταςία από 
μικρόβια,βακτιρια κ ιοφσ. 
Χαρακτθριςτικά 

 Μάςκα προςταςίασ 3 φφλλων με φιλτράριςμα ≥ 99% 
 Με μεταλλικό ζλαςμα 
 Εφκαμπτο ζλαςμα από αλουμίνιο 
 Τφπου IIR (splash resistant) 
 Κουτί 50 τεμαχίων 

13. ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΛΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ  
Ρεδίο χριςθσ:Μζςο προςταςίασ ζκτακτθσ ανάγκθσ(επζμβαςθ ςε πυρκαγιά). 
Χαρακτθριςτικά:Θα αποτελείται από τθ φιάλθ υψθλισ πίεςθσ αζρα,τθ μάςκα αλόκλθρου 
προςϊπου,το μειωτιρα πίεςθσ,τον αεροπνεφμονα,τισ προειδοποιθτικζσ διατάξεισ κ το 
ςφςτθμα ανάρτθςθσ.Το ςφςτθμα κα λειτουργεί απομονϊνοντασ το χριςτθ από τουσ 

ΑΔΑ: Ψ7ΜΘΩΕΩ-ΤΥΦ



- 191 -  

ρφπουσ και τροφοδοτϊντασ τον με πεπιεςμζνο αζρα που,μζςω του μειωτείρα και του 
αεροπνεφμονα,κα ζχει μικρι πίεςθ ϊςτε να κακίςταται αναπνεφςιμοσ. 
Ρρότυπο ΕΝ 137,MED 
Σιμανςθ CE,κωδικόσ προϊοντοσ,κωδικόσ εργαςτθρίου πιςτοποίθςθσ,καταςκευαςτισ,ζτοσ 
καταςκευισ,αρικμόσ παρτίδασ 
 
14. ΓΥΑΛΛΑ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΑΡΟ ΘΛΛΑΚΘ ΑΚΤΛΝΟBΟΛΛΑ  

Ρεδίο χριςθσ : ςε εργαςίεσ ςτο φπαικρο τουσ κερινοφσ μινεσ  
Αποτελείται από οπτικό δίςκο με προςταςία ζναντι θλιακι ακτινοβολίασ, 
Επαρκι μθχανικι αντοχι ζναντι τριβισ και βραχίονεσ ςτιριξθσ ρυκμιηόμενοι για 
καλφτερθ προςαρμογι. 
Ρρότυπα  ΕΝ166,EN172 
Σιμανςθ : 

 Στουσ βραχίονεσ : 
 CE 
 Καταςκευαςτισ , ζτοσ καταςκευισ  
 F μθχανικι αντοχι  
 Στον οπτικό δίςκο: 
 1 οπτικι κλάςθ 
 6,2 ι 6-2,5 ι 5-3,1 ςυμβολίηει τθ δυνατότθτα απορρόφθςθσ τθσ θλιακισ 

ακτινοβολίασ, ςυμπεριλαμβομζνου του υπζρυκρου φάςματοσ  
 F μθχανικι αντοχι  
 Κ   Ρροςταςία ζναντι τθσ τριβισ                     

 
15. ΓΥΑΛΛΑ ΑΝΟΛΧΤΟΥ ΤΥΡΟΥ  
 Γυαλιά αςφαλείασ ανοικτοφ τφπου, για ςυνεχι χριςθ από απαςχολοφμενουσ και 
επιβλζποντεσ ςε τεχνικζσ εργαςίεσ και όπου απαιτείται προςταςία από μθχανικοφσ 
κινδφνουσ χαμθλισ επικινδυνότθτασ όπωσ εργάτεσ και τεχνίτεσ κιπων, τεχνίτεσ οχθμάτων, 
θλεκτρολόγοι οχθμάτων, ξυλουργοί, ςιδεράσ, ελαιοχρωματιςτζσ, οικοδόμοι, εργάτεσ 
αποκομιδισ απορριμμάτων, οδοκακαριςτζσ, επιβλζποντεσ των παραπάνω εργαςιϊν.  

Ρρότυπα: EN 166 1FT, EN 170 2-1.2 

Χαρακτθριςτικά: Καλι ορατότθτα, επαρκι προςταςία περιφερειακά των ματιϊν, με 
αντικαμβωτικι επζνδυςθ, με αντοχι ζναντι τριβισ, με βραχίονεσ ςτιριξθσ ρυκμιηόμενου 
μικουσ. Στο πλαίςιο να αναφζρεται ο καταςκευαςτισ, μθχανικι αντοχι. Στον οπτικό δίςκο 
να υπάρχει οπτικι κλάςθ, μθχανικι αντοχι, προςταςία ζναντι τριβισ, αντικαμβωτικι 
επζνδυςθ.  

 
16. ΓΥΑΛΛΑ ΚΛΕΛΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 
Ρεδίο χριςθσ: Σε εργαςίεσ που απαιτοφν προςταςία από χθμικζσ  ουςίεσ        (υγρζσ ι 
ςκόνεσ)  ι και από μθχανικοφσ κινδφνουσ ( τροχόσ , τόρνοσ κ.α).        
Χαρακτθριςτικά : Οπτικόσ δίςκοσ ,αρκετά μεγάλοσ που να μθν εμποδίηει τθν  ορατότθτα με 
αντικαμβωτικι επζνδυςθ, με αντοχι ζναντι τριβισ πλαίςιο ςτιριξθσ του οπτικοφ δίςκου με 
ιμάντα ςτερζωςθσ και προςαρμογισ ςτο κεφάλι και οπζσ ζμμεςου αεριςμοφ. 
Ρρότυπο ΕΝ 166 
  Σιμανςθ : 
Στο πλαίςιο :           
CE          
Καταςκευαςτισ , ζτοσ καταςκευισ 
Β  Μθχανικι αντοχι 
3  Ρροςταςία από υγρζσ χθμικζσ ουςίεσ 
4  Ρροςταςία από ςκόνθ 
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Στον οπτικό δίςκο: 
1  Οπτικι κλάςθ 
Β  Μθχανικι  αντοχι 
K  Ρροςταςία ζναντι τριβισ 
Ν  Αντικαμβωτικι  επζνδυςθ 
9  Ρροςταςία από λιωμζνα μζταλλα. 
 
17. ΓΥΑΛΛΑ  ΓΛΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΤΕΣ GOGGLES  
Χαρακτθριςτικά: Γυαλιά τφπου μάςκασ που οι ζγχρωμοι οπτικοί δίςκοι μποροφν να 
αναςθκϊνονται (τφποσ flip up) όταν δεν γίνεται ςυγκόλλθςθ. 
Ρρότυπα ΕΝ 166,175 
Σιμανςθ: 
• Στο πλαίςιο: 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Ζτοσ καταςκευισ 
• F Μθχανικι αντοχι 
• Στον οπτικό δίςκο: 
• 1 Οπτικι κλάςθ 
• 4 ζωσ 8 βακμόσ ςκίαςθσ 
• F μθχανικι αντοχι 
Οι ζγχρωμοι οπτικοί δίςκοι πρζπει να μποροφν να αλλάηουν για να χρθςιμοποιείται θ 
κατάλλθλθ ςκίαςθ ανάλογα με το είδοσ τθσ εργαςίασ και τθν παροχι αερίου ςφμφωνα με 
τισ προβλζψεισ του προτφπου ΕΛΟΤ-ΕΝ 169 
 
18. ΚΑΝΘ 
Ρεδίο χριςθσ: ςε χϊρουσ όπου εκτελοφνται εργαςίεσ ςε διαφορετικά επίπεδα , ςε 
θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ. 
Χαρακτθριςτικά: 
Το εξωτερικό κζλυφοσ αποτελείται από ςυνκετικό υλικό , για να είναι περιςςότερο 
εργονομικό κα ιταν προτιμότερο: 
Οι κατακόρυφοι ιμάντεσ του κεφαλοδζματοσ αν είναι από ςυνκετικζσ ίνεσ και όχι από 
ςκλθρό πλαςτικό . 
Θ ρφκμιςθ του ιμάντα του αυχζνα γίνεται με κοχλία μίασ κίνθςθσ ,για να ρυκμίηεται και 
αφοφ ζχει φορεκεί. 
Στον ιμάντα προςϊπου να υπάρχει ανκιδρωτικι επζνδυςθ από δζρμα, θ οποία μπορεί να 
αντικακίςταται  και να πλζνεται. 
Να υπάρχουν οπζσ αεριςμοφ που  κα διευκολφνουν τθν κυκλοφορία του αζρα. 
Να ζχει προςταςία από πλευρικι παραμόρφωςθ 

   Ρρότυπα ΕΝ 397:2012(-30°C/+50°C) ΕΝ 50365:2002 
   Σιμανςθ : 

CE 
Καταςκευαςτισ , Κωδικόσ προϊόντοσ ,Ζτοσ καταςκευισ 
440 vac (προςταςία από θλεκτρικό ρεφμα ) 
LD (προςταςία από πλευρικι παραμόρφωςθ) 
 Επίςθσ κα υπάρχει αυτοκόλλθτθ ετικζτα ςτα ελλθνικά με πλθροφορίεσ για τθν  αςφαλι 
χριςθ , ςυντιρθςθ και αποκικευςθ . 
 
19. ΘΜΛΚΑΝΟ ΜΕ ΔΛΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΛΔΑ  
Ρεδίο χριςθσ : Σε κακαριςμοφσ κάδων 
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Χαρακτθριςτικά : Οπτικόσ δίςκοσ , με προςταςία ζναντι υγρϊν ουςιϊν , επαρκι μθχανικι 
αντοχι , με αντοχι ζναντι τριβισ και κάμβωςθσ . Θ προςαρμογι ςτο κεφάλι επιτυγχάνεται 
με ειδικό ςτιριγμα . 
Ρρότυπα ΕΝ 166 
 Σιμανςθ : 
Στο ςτιριγμα 
CE 
Καταςκευαςτισ , ζτοσ καταςκευισ 
BT αυξθμζνθ μθχανικι αντοχι 
Στον οπτικό δίςκο : 
1 οπτικι κλάςθ 
BT αυξθμζνθ μθχανικι αντοχι 
3 Ρροςταςία από υγρζσ χθμικζσ ουςίεσ 
9 Ρροςταςία από πιτςιλίςματα λιωμζνων μετάλλων 
 
20. ΑΣΡΛΔΛΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ 
Οπτικόσ δίςκοσ με μεταλλικό πλζγμα του οποίου θ προςαρμογι ςτο κεφάλι επιτυγχάνεται 
με ειδικό  ςτιριγμα.  Φζρει ενδείξεισ μθχανικισ αντοχισ και οπτικισ κλάςθσ. 
Φζρουν ςιμανςθ CE  και είναι κακ όλα ςφμφωνα με τθ ςιμανςθ τθν οποία απαιτεί ο 
νόμοσ. 
Ρρότυπα ΕΝ 166 ,EN 1731 
Σιμανςθ: 
• Στο ςτιριγμα 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Ζτοσ καταςκευισ. 
• F Μθχανικι αντοχι 
• Στον οπτικό δίςκο: 
• 1 Οπτικι κλάςθ 
• F Μθχανικι αντοχι. 
 
21. ΚΑΝΟΣ ΓΛΑ ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΑΡΟ ΡΤΩΣΘ  
Ρεδίο χριςθσ: Σε χϊρουσ όπου εκτελοφνται εργαςίεσ ςε διαφορετικά επίπεδα, ςε 
θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ. Χαρακτθριςτικά : Εξωτερικό κζλυφοσ από ςυνκετικό υλικό ABS. 
Αντοχι ςε πλευρικι κροφςθ και ανκεκτικοί ιμάντεσ ςαγονιοφ ςχιματοσ Υ 4 ςθμείων (ειδικό 
υποςιάγωνο αςφαλείασ). Το εςωτερικό του κράνουσ κα διακζτει επζνδυςθ (6) ζξι ςθμείων 
ςφμφωνα με το ςχιμα τθσ κεφαλισ για μεγαλφτερθ άνεςθ, ενϊ θ απόλυτθ απορρόφθςθ 
των κραδαςμϊν επιτυγχάνεται λόγω τθσ παραμόρφωςθσ του εξωτερικοφ κελφφουσ. 
 Για να είναι περιςςότερο εργονομικό κα ιταν προτιμότερο: 
 1. Οι κατακόρυφοι ιμάντεσ του κεφαλοδζματοσ να είναι από ςυνκετικζσ ίνεσ και όχι από 
ςκλθρό πλαςτικό.  
2. Θ ρφκμιςθ του ιμάντα του αυχζνα να γίνεται με κοχλία μιασ κίνθςθσ, για να ρυκμίηεται 
αφοφ ζχει φορεκεί.  
3. Στον ιμάντα προςϊπου να υπάρχει ανκιδρωτικι επζνδυςθ, θ οποία να αντικακίςταται 
και να πλζνεται.  
Ρρότυπα ΕΝ 397:2012,ΕΝ 50365:2002=1000 Vac 
 Σιμανςθ:  
CE 
Καταςκευαςτισ , Κωδικόσ προϊόντοσ ,Ζτοσ καταςκευισ 
440 vac (προςταςία από θλεκτρικό ρεφμα  
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Διθλεκτρικι αντοχι 0-1000V AC=EN 50365 (προςταςία από θλεκτρικό ρεφμα). Επίςθσ κα 
υπάρχει και αυτοκόλλθτθ ετικζτα με πλθροφορίεσ για τθν αςφαλι χριςθ, ςυντιρθςθ και 
αποκικευςθ.  
 
22. ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ  
Ρεδίο χριςθσ:  
Για όλεσ τισ εργαςίεσ ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ κατά τουσ κερινοφσ μινεσ  
Τεχνικζσ προδιαγραφζσ:  
Καπζλο τφπου Jockey με προςτατευτικό κζλυφοσ από ABS για προςταςία από χτυπιματα 
και γδαρςίματα.  
Ρρότυπο: ΕΝ 812  
Σιμανςθ:  
 CE  

 Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ  
 
23. ΩΤΟΑΣΡΛΔΕΣ  ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 
Ρεδίο χριςθσ: υποχρεωτικά όπου ο κόρυβοσ υπερβαίνει τα 90 dB(A), και δυνθτικά όπου ο 
κόρυβοσ υπερβαίνει τα 85 dB(A) για οκτάωρθ ζκκεςθ του εργαηομζνου.  
 Χαρακτθριςτικά: κζλυφοσ και ςτεφάνθ ςτιριξθσ ςτο κεφάλι με δυνατότθτα αυξομείωςθσ. 
Ανκιδρωτικζσ επενδφςεισ ςτουσ δακτφλιουσ που ζρχονται ςε επαφι με το ζξω αυτί για να 
είναι πιο εφχρθςτεσ. Ο προμθκευτισ κα πρζπει να προςκομίςει υποχρεωτικά, διάγραμμα 
με τθν εξαςκζνιςθ του ακουόμενου ιχου ανά οκτάβα ςυχνοτιτων. Το διάγραμμα πρζπει να 
ςυγκρικεί με τα αποτελζςματα τθσ μζτρθςθσ ϊςτε θ χριςθ τουσ να αντιμετωπίηει το 
ςυγκεκριμζνο κόρυβο. Υλικό καταςκευισ: κζλυφοσ από ςυνκετικό υλικό  
 Σιμανςθ: CE, καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ καταςκευισ  
 Ρρότυπα: ΕΝ-352-1 
 
24. ΡΑΝΤΕΛΟΝΛΑ ΕΓΑΣΛΑΣ 
Ρεδίο χριςθσ:  
Για όλεσ τισ εργαςίεσ  
Τεχνικζσ προδιαγραφζσ:  
Ραντελόνι εργαςίασ καταςκευαςμζνο από 98% βαμβάκι κ 2% ελαςτάν για μζγιςτθ άνεςθ 
ελευκερίασ κινιςεων κ ελαςτικότθτα. 
Τςζπεσ και υποδοχζσ πολλαπλϊν χριςεων με διπλζσ ραφζσ ςε όλο το μικοσ του 
Βαμβακερό φφαςμα 255gr 
 
25. ΜΡΛΟΥΗΑΚΛΑ Τ-SHIRT  
Μπλουηάκια από 100% βαμβακερό φφαςμα ςε διάφορα χρϊματα 
 
26. ΑΝΑΚΛΑΣΤΛΚΑ ΓΛΛΕΚΑ 

Ρεδίο χριςθσ : ςε όςουσ εργάηονται κοντά ςε κινοφμενα οχιματα ( απορριμματοφόρα , 
κακαριότθτα) .   
Είναι γιλζκα με ζντονα διακρινόμενο χρϊμα με δφο οριηόντιεσ λωρίδεσ  από Ειδικό 
αντανακλαςτικό υλικό .Ωσ υλικό καταςκευισ του γιλζκου είναι  πολυεςτζρασ 100% για 
καλφτερο ςυνδυαςμό άνεςθσ και μθχανικϊν αντοχϊν. 

Ρρότυπο ΕΝ 340>EN ISO 13688,471>EN ISO 20471 
Σιμανςθ:            

 CE 
 Καταςκευαςτι ,  κωδικό του προιόντοσ ,ζτοσ καταςκευισ  
 Εικονόςθμο  για αντανακλαςτικζσ ενδυμαςίεσ και οι κωδικοί 2,2 
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Μζγεκοσ: S/M/L/XL/XXL/XXXL/4XL/5XL 
 
27. ΝΛΤΣΕΑΔΕΣ 
 Ρεδίο χριςθσ: για όλεσ τισ εργαςίεσ με βροχι κ κρφο 
Χαρακτθριςτικά : 
• Σακάκι καταςκευαςμζνο από 100% πολυεςτζρα, φφανςθ 300DOxford με επικάλυψθ 
πολυουρεκάνθ (PU). 

• Να φζρει ελαφριά επζνδυςθ για το κρφο από 100% πολυεςτζρα (ποπλίνα). 

• Στο γιακά να φζρει εςωτερικά αναδιπλοφμενθ κουκοφλα και τα μανίκια να ζχουν 
εςωτερικά δεφτερο μανίκι κυζλθσ. 

• Να φζρει περιμετρικά του κορμοφ και ςτα μανίκια δυο οριηόντιεσ και δυο κάκετεσ 
αντανακλαςτικζσ ταινίεσ αργυροφ χρϊματοσ. 

• Να ζχει πολυχρθςτικζσ τςζπεσ και αδιαβροχοποιθμζνεσ ραφζσ. 

• Το χρϊμα του κα είναι κίτρινο. 

• Να κλείνει με φερμουάρ διπλισ ολίςκθςθσ το οποίο κα καλφπτεται με πατιλζτα. 

 Ρρότυπα: EN 20471, ΕΝ343, ΕΝ 342, EN ISO 13688 
• Εικονóςθμο για αντανακλαςτικζσ ενδυμαςίεσ και ο κωδικóσ 3 

• ΕΝ 343 (3-1) 

• Ραντελóνι καταςκευαςμζνο απó 100% πολυεςτζρα, φφανςθ 300DOxford με 
επικάλυψθ πολυουρεκάνθσ (PU) 

• Να ζχει ελαςτικι μζςθ για μεγαλφτερθ άνεςθ. 

• Να φζρει περιμετρικά ςτα μπατηάκια δυο οριηóντιεσ αντανακλαςτικζσ ταινίεσ αργυροφ 
χρϊματοσ. 

• Να ζχει αδιαβροχοποιθμζνεσ ραφζσ. 

• Το χρϊμα του κα είναι κίτρινο. 

 Ρρότυπα: EN 20471και  ΕΝ343 . 

• Εικονóςθμο για αντανακλαςτικζσ ενδυμαςίεσ και ο κωδικóσ 2 

• ΕΝ 343 (3-1) 

 Μζγεκοσ: S ζωσ 5XL (S,M, L, XL, XXL,XXXL,4XL,5XL) 
 
28. ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΛΑΒΟΧΟ  
Αδιάβροχο μπουφάν με αποςπϊμενα μανίκια με φερμουάρ κ αποςπϊμενθ εςωτερικι 
επζνδυςθ κ αποςπϊμενθ επζνδυςθ ςτο γιακά.Με 6 τςζπεσ αποκικευςθσ με 
φερμουάρ,μανςζτα ςτα μανίκια κ λάςτιχο ςτθ μζςθ.Κλείςιμο με φερμουάρ αμφίδρομο.Με 
αδιάβροχο φινίριςμα κ υψθλι περιεκτικότθτα ςε βαμβάκι για εξαιρετικι άνεςθ. 
Σφνκεςθ  
Φφαςμα Shell : 60% Βαμβάκι , 40% Ρολυζςτερ, Αντι-βρόχινο φινίριςμα 240g με υφαςμάτινθ 
γζμιςθ 100% πολυςτερικό 50g 
ΜΕΓΕΘΘ S-5XL  ΧΩΜΑ ΜΡΛΕ ΣΚΟΥΟ 
 
29. ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΛΑΣ  
Φόρμα εργαςίασ με τιράντα από φφαςμα ςφμμικτο 65% πολυζςτερ-35% βαμβάκι. Να ζχει 
τςζπθ ςτο ςτικοσ, πλαϊνζσ τςζπεσ κ τςζπθ για εργαλεία. Να κλείνει με φερμουάρ κ Velcro. 
Μεγζκθ S-5XL 
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30. ΑΔΛΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΛΕΣ 
Ρεδίο χριςθσ: Ρλφςιμο κάδων. 
Χαρακτθριςτικά : Είναι ποδιζσ τφπου ρόμπασ από ςυνκετικό υλικό.  
Ρρότυπα ΕΝ 13034 
Σιμανςθ : 

 CE   
 Καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, εργαςτιριο πιςτοποίθςθσ, ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο προςταςίασ από χθμικζσ ουςίεσ  

 

 
 
31 . ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΛΣ – ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ - ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ 
Ρεδίο χριςθσ: Εργαςίεσ ςε φψοσ για τισ οποίεσ είναι δφςκολο να ςυναρμολογθκοφν 
ικριϊματα.  
Χαρακτθριςτικά:  
αποτελοφνται από:  
• Ολόςωμθ εξάρτυςθ θ οποία είναι ςφςτθμα από ιμάντεσ που περικλείουν τα πόδια το 
ςτικοσ και τθ μζςθ και ζχουν δακτυλίουσ ςφνδεςθσ- αγκφρωςθσ ςτθν πλάτθ, ςτο ςτικοσ 
και ςτθ μζςθ.  
• Αποςβεςτιρεσ ενζργειασ τα οποία είναι ςυςτιματα που αποςβζνουν τθν ενζργεια ςε 
περίπτωςθ πτϊςθσ (ςυνικωσ με το ξιλωμα τμιματοσ τουσ)  
• Ανακόπτθσ πτϊςθσ απολφτωσ αυτόματοσ, από ανοξείδωτο ατςάλι. Τα ςυςτιματα αυτά 
μπλοκάρουν κατά τθν πτϊςθ και τθ ςταματοφν. Σε περίπτωςθ οριηοντίων μετακινιςεων 
πρζπει να είναι δυνατι θ κίνθςθ μζςω ςυρματόςχοινου αγκυρωμζνου ςε ςτακερά και 
αςφαλι ςθμεία μζςω του οποίου κα διζρχεται ο αποςβεςτιρασ ι ο ανακόπτθσ. Ρρότυπα 
ΕΝ 361 για τισ εξαρτφςεισ, 355 για αποςβεςτιρεσ και 358 για ανακόπτεσ.  

 Σιμανςθ: CE 
 
32. ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ  
Ρεδίο χριςθσ:Εργαςίεσ ςε φψοσ 
Ηϊνθ με επζνδυςθ πλιρωσ ρυκμιηόμενθ με γριγορθσ αποδζςμευςθσ ιμάντα. Ρλιρθσ με 
δφο πλευρικοφσ D δαχτυλίουσ που να μποροφν να μετακινθκοφν προσ τα πίςω. 
Ρρότυπο:ΕΝ 358 
 
33. ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΑΡΟ ΧΘΜΛΚΑ 
Ρεδίο χριςθσ: Σε ψεκαςμοφσ, βαφζσ .   
Χαρακτθριςτικά: Είναι ενιαίεσ  ςτολζσ που προςτατεφουν από πιτςιλίςματα χθμικϊν 
ουςιϊν και ςκόνεσ ενϊ παράλλθλα επιτρζπουν τθν αναπνοι του δζρματοσ.  
Ρρότυπα: ΕΝ 340:2003>EN ISO 13688/2013, ΕΝ 14605:2005 (τφποσ 4), ΕΝ-13034:2005 
(τφποσ 6), ΕΝ ISO 13982-1:2004 (τφποσ 5) , ΕΝ 14126:2003 ( τφποσ 4-Β), ΕΝ 1149-5:2008,EN 
1073-2 
Σιμανςθ:            

 CE 
 Καταςκευαςτισ, ζτοσ καταςκευισ , κωδικό του προϊόντοσ, εργαςτιριο 

πιςτοποίθςθσ  . 
 Εικονόςθμο  προςταςίασ  από πιτςιλίςματα  χθμικϊν ουςιϊν   
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Κωδικοί προςταςίασ :  

 4 προςταςία από αερολφματα (spray)  
 5 προςταςία από ςκόνεσ  
 6 προςταςία από πιτςιλίςματα υγρϊν ουςιϊν   

ΜΕΓΕΘΘ M-3XL   
 
34. ΡΟΔΛΕΣ ΣΥΓΓΚΟΛΘΤΩΝ 
Ρεδίο χριςθσ : Συγκολλιςεισ 
Χαρακτθριςτικά : Ροδιζσ από ειδικά επεξεργαςμζνο πυρίμαχο δζρμα (κροφτα). 
Ρρότυπο ΕΝ ISO 11611:2015 
Σιμανςθ : 
CE    
Καταςκευαςτισ , κωδικόσ προϊόντοσ , εργαςτιριο πιςτοποίθςθσ , ζτοσ καταςκευισ . 
Εικονόςθμο προςταςίασ. 
 
35. ΕΡΛΓΟΝΑΤΛΔΕΣ 
 Οι επιγονατίδεσ είναι καταςκευαςμζνεσ από καουτςοφκ ι από  ςυνκετικά υλικά πάχουσ 
τουλάχιςτον ενόσ εκατοςτοφ , ςτθν πρόςκια επιφάνεια κα φζρουν ραβδϊςεισ επικυμθτό 
τηελ για μεγαλφτερθ άνεςθ  , ςτθν οπίςκια επιφάνεια να φζρουν δφο ιμάντεσ ςυγκράτθςθσ 
ςτο γόνατο εφρουσ τουλάχιςτον δζκα πζντε χιλιοςτϊν , ελαςτικοφσ ι προςαρμοςμζνουσ με 
μθχανιςμό εφχρθςτθσ πόρπθσ .  
Εςωτερικά : από υλικό που επιτρζπει τθν αναπνοι του δζρματοσ  
Εξωτερικά : από υλικό που  είναι ανκεκτικό ςτθν τριβι , ςτισ χθμικζσ ουςίεσ αντιολιςκθτικό 
και εφκαμπτο  και ςυνοδεφονται από 2 ηεφγθ ιμάντων.     
Ρρότυπο EN 14404:2004+A1:2010  
 
36. ΡΟΔΛΑ ΣΑΜΑΑΚΛ   
Ροδιά ςαμαράκι με δεςίματα ςτο πλάϊ κ μία μπροςτινι τςζπθ ςε διάφορα χρϊματα. 
Μεγζκθ S-XXL 
 
37. ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΛΑ ΕΞΩΤΕΛΚΕΣ ΕΓΑΣΛΕΣ  
Ρεδίο χριςθσ: για όλεσ τισ εργαςίεσ με βροχι κ κρφο 
Χαρακτθριςτικά : 
• Μπουφάν τφπου Bomber(κοντό μπουφάν) καταςκευαςμζνο από 100% πολυεςτζρα, 
φφανςθ 300DOxford με επικάλυψθ πολυουρεκάνθ (PU). 

• Να φζρει ελαφριά επζνδυςθ για το κρφο από 100% πολυεςτζρα (ποπλίνα). 

• Στο γιακά κα ζχει επζνδυςθ φλισ κ να φζρει εςωτερικά αναδιπλοφμενθ κουκοφλα και τα 
μανίκια να ζχουν εςωτερικά δεφτερο μανίκι κυζλθσ. 

• Να φζρει περιμετρικά του κορμοφ και ςτα μανίκια δυο οριηόντιεσ και δυο κάκετεσ 
αντανακλαςτικζσ ταινίεσ αργυροφ χρϊματοσ. 

• Να ζχει πολυχρθςτικζσ τςζπεσ και αδιαβροχοποιθμζνεσ ραφζσ. 

• Το χρϊμα του κα είναι κίτρινο. 

• Να κλείνει με φερμουάρ διπλισ ολίςκθςθσ το οποίο κα καλφπτεται με πατιλζτα. 

 Ρρότυπα: EN 20471, ΕΝ343, ΕΝ 342,EN ISO 13688 
• Εικονóςθμο για αντανακλαςτικζσ ενδυμαςίεσ και ο κωδικóσ 3 

• ΕΝ 343 (3-1) 

Μζγεκοσ: S ζωσ 5XL (S,M, L, XL, XXL,XXXL,4XL,5XL) 
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38. ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ  
Ρεδίο χριςθσ : Συγκολλιςεισ 
Χαρακτθριςτικά :Το ςετ περιλαμβάνει Κουκοφλα, Μανίκια, Κάλυμμα μπότασ από ειδικά 
επεξεργαςμζνο πυρίμαχο δζρμα (κροφτα). 
Ρρότυπο για το κακζνα ΕΝ ISO 11611:2015 
Σιμανςθ : 
CE    
Καταςκευαςτισ , κωδικόσ προϊόντοσ , εργαςτιριο πιςτοποίθςθσ , ζτοσ καταςκευισ . 
Εικονόςθμο προςταςίασ. 
 
39. ΟΜΡΑ  
όμπα εργαςίασ από βαμβακερό φφαςμα 245g με εξαιρετικι αντοχι ςτα πλυςίματα κ με 3 
τςζπεσ αποκικευςθσ. 
Μεγζκθ:S-5XL 
 
40. ΟΜΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΛΝΘ  
όμπα εργαςίασ από βαμβακερό 100% φφαςμα 305g με εξαιρετικι αντοχι ςτα πλυςίματα κ 
με 3 τςζπεσ αποκικευςθσ. 
Μεγζκθ:S-3XL 
 
41. ΡΥΛΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ  
Ρεδίο χριςθσ: Ζκτακτεσ περιπτϊςεισ πυρόςβεςθσ.  
Χαρακτθριςτικά: Μονοκόμματεσ ςτολζσ ολόςωμεσ από πυρίμαχο υλικό κ ανακλαςτικζσ 
ταινίεσ. 
 
Ρρότυπα:EN 340, EN 15614,EN 1149-5,EN ISO 11612 
Σιμανςθ : 
CE    
Καταςκευαςτισ , κωδικόσ προϊόντοσ , εργαςτιριο πιςτοποίθςθσ , ζτοσ καταςκευισ . 
Εικονόςθμο πυρίμαχων ιδιοτιτων 
 
42. ΑΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ 
Ρεδίο χριςθσ : για όλεσ τισ εργαςίεσ  
Χαρακτθριςτικά: Θμιάρβυλο, με φψοσ που προςτατεφει τα ςφυρά ,με  προςτατευτικό 
κάλυμμα δακτφλων και αντιολιςκθτικι ςόλα πολυουρεκάνθσ κ καουτςοφκ  για μζγιςτθ 
αντιολίςκθςθ κ απορρόφθςθ των κραδαςμϊν.Από δζρμα NABUK,ανκριδωτικι επζνδυςθ,με 
πολυμερικό υλικό(όχι μεταλλικό) προςταςίασ δαχτφλων 200 Joule,ζνκετο προςταςίασ 
πζλματοσ ςυνκετικό κ όχι μεταλλικό ϊςτε να είναι πιο ελαφρφ,ειδικι εςωτερικι 
διαπνζουςα επζνδυςθ,ςφμφωνα με το EN 20345. 
      Ρρότυπο EN 20345:2011,S3,SRC,HRO 
      Σιμανςθ: 

 CE 
 Καταςκευαςτισ ,κωδικόσ προϊόντοσ ,ζτοσ καταςκευισ ,μζγεκοσ 
 Το ςφμβολο S3 που ςυμβολίηει: 
 Ρροςταςία δακτφλων  
 Απορρόφθςθ μθχανικισ ενζργειασ ςτθ φτζρνα  
 Υδατοπερατότθτα και απορρόφθςθ νεροφ 
 Ρροςταςία τθσ ςόλασ ζναντι διάτρθςθσ  
 Αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ 
 Στθ ςόλα oil resistant 
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Μζγεκοσ: 37-48 
 
43. ΓΑΛΟΤΣΕΣ 
Ρεδίο χριςθσ : εργαςίεσ ςε φπαικρο κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ . 
Χαρακτθριςτικά: Αδιάβροχθ μπότα από ςυνκετικό υλικό  με αντιολιςκθτικι ςόλα θ οποία 
κα ζχει ενδιάμεςθ ςόλα από νιτρίλιο για να απορρόφα πιο αποτελεςματικά τισ ανωμαλίεσ 
του εδάφουσ, ανκεκτικι ςτο πετρζλαιο, τα καφςιμα κ τα οξζα, να  ζχει καλφτερθ 
κερμομόνωςθ ,προςτατευτικά  δακτφλων και προςτατευτικό ζναντι διάτρθςθσ.  
Ρρότυπο  20345:2011,S5 SRC,EN 13832-2:2006 

Σιμανςθ:            
  CE 
 Καταςκευαςτισ ,κωδικόσ προϊόντοσ ,ζτοσ καταςκευισ ,μζγεκοσ 
 Το ςφμβολο S5 που ςυμβολίηει: 
 Ρροςταςία δακτφλων  
 Απορρόφθςθ μθχανικισ ενζργειασ ςτθ φτζρνα  
 Υδατοπερατότθτα και απορρόφθςθ νεροφ 
 Ρροςταςία τθσ ςόλασ ζναντι διάτρθςθσ 
 Αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ  

         Μζγεκοσ: 36-48 
 
44 . ΡΑΡΟΥΤΣΛΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΛΚΑ 
Χαρακτθριςτικά: Θμιάρβυλο, με φψοσ που προςτατεφει τα ςφυρά ,με προςτατευτικό 
κάλυμμα δακτφλων και αντιολιςκθτικι ςόλα 500V . 
      Ρρότυπο EN 20344:2011, 20345:2011 SB FO E P WRU HRO 
      Σιμανςθ: 

 CE 
 Καταςκευαςτισ ,κωδικόσ προϊόντοσ ,ζτοσ καταςκευισ ,μζγεκοσ 
 Το ςφμβολα SB,FO,E,P,WRU,HRO που ςυμβολίηουν: 
 Ρροςταςία δακτφλων  
 Απορρόφθςθ μθχανικισ ενζργειασ ςτθ φτζρνα  
 Υδατοπερατότθτα και απορρόφθςθ νεροφ 
 Ρροςταςία τθσ ςόλασ ζναντι διάτρθςθσ  
 Αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ  
 Στθ ςόλα oil resistant 
 Να ζχει ανταπεξζλκει τθ δοκιμι  διθλεκτρικισ αντοχισ ςε 5kV . 

 
Μζγεκοσ: 39-47 
 
45. ΡΑΡΟΥΤΣΛΑ ΑΝΤΛΟΛΛΣΚΘΤΛΚΑ  
Ραποφτςια αςφαλείασ από υψθλισ ποιότθτασ μικροίνεσ που είναι ανκεκτικζσ ςτο νερό κ να 
πλζνονται. 
Σόλα πολυουρεκάνθσ (PU) αυτοκακαριηόμενθ που να εμποδίηει τθν μόλυνςθ κ να παρζχει 
ενιςχυμζνθ αντίςταςθ ολίςκθςθσ κ ανκεκτικότθτα. 
Ρρότυπα:EN 20345 S2 SRC 
Σιμανςθ: 

 CE 
 Καταςκευαςτισ ,κωδικόσ προϊόντοσ ,ζτοσ καταςκευισ ,μζγεκοσ 
 Το ςφμβολο S2 που ςυμβολίηει: 
 Ρροςταςία δακτφλων  
 Απορρόφθςθ μθχανικισ ενζργειασ ςτθ φτζρνα  

ΑΔΑ: Ψ7ΜΘΩΕΩ-ΤΥΦ



- 200 -  

 Υδατοπερατότθτα και απορρόφθςθ νεροφ 
 Αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ 
 Στθ ςόλα oil resistant 

 
Μεγζκθ:34-48 
 
46. ΡΑΡΟΥΤΣΛΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΩ  
 Χαρακτθριςτικά: Σαμπό αςφαλείασ διάτρθτο για να αναπνζει το πόδι με 
μθ μεταλλικό ζνκετο προςταςίασ, αντιολιςκθτικό με απορρόφθςθ ενζργειασ κροφςθσ 
ςτθ φτζρνα, 100% μθ μεταλλικά κ αντιςτατικά 
Ρρότυπο ΕΝ 20345 SB E A SRC 
Σιμανςθ: 
 CE 
• Καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ καταςκευισ, μζγεκοσ 
 Ρροςταςία δακτφλων. 
Μεγζκθ:36-47 
 
47. ΜΟΝΩΤΛΚΑ ΕΓΑΛΕΛΑ 
ΣΕΤ ΑΡΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΡΟ: Ρζνςα μονωμζνθ βαρζωσ τφπου 1.000 v,Κόφτθσ - απογυμνωτισ 
καλωδίων 1.000 v , Κ Μυτοτςίμπιδo μονωμζνο βαρζωσ τφπου 1.000 v(διπλισ επίςτρωςθσ) 
Κατςαβίδι (3 ίςα και 3 ςταυροκατςάβιδα ) μονωμζνο  τφπου 1.000 v  
Ρεδίο χριςθσ: εργαςίεσ ςε χαμθλι τάςθ ταυτόχρονα με γάντια. 
Χαρακτθριςτικά: μόνωςθ χειρολαβισ διπλισ επίςτρωςθσ για επιπλζον αςφάλεια ζναντι 

τάςεωσ 1000 V κ μόνωςθ χειρολαβισ ζναντι τάςεωσ 1000 V για τα κατςαβίδια. 
 Σιμανςθ: Καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, αρικμόσ ςειράσ, ζτοσ καταςκευισ, ςιμα 

Διεκνοφσ Θλεκτροτεχνικισ Επιτροπισ (IEC 60900) 
 Ρρότυπα: ΕΝ-60900 Ε2 (Εργαςίεσ υπό τάςθ- Εργαλεία χειρόσ για χριςθ υπό τάςθ ζωσ 1000 

V εναλλαςςόμενου ρεφματοσ και 1500 V ςυνεχοφσ ρεφματοσ) 
 

ΑΚΟ 2ο  : ΤΟΡΟΣ, ΧΟΝΟΣ ΚΑΛ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ – ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ - 
ΚΑΤΘΣΕΛΣ 

 
 

Θ παραλαβι των υπό προμικεια υλικϊν κα γίνεται ςφμφωνα τισ διατάξεισ του 

Ν.4412/2016 και ςε ςυνεννόθςθ με τον Ηωγράφειο Οίκο Ευγθρίασ .  

Σε περίπτωςθ παραγγελίασ ειδϊν τα οποία δε δφνανται να παραδοκοφν εντόσ του 

ανωτζρου χρονικοφ διαςτιματοσ, ο προμθκευτισ οφείλει να ενθμερϊςει τθν Υπθρεςία για 

το χρόνο παράδοςθσ των εν λόγω ειδϊν, ο οποίοσ δεν πρζπει να ξεπερνά τισ δζκα (10) 

θμζρεσ από τθν παραγγελία. 

Θ παράδοςθ κα γίνεται με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ του προμθκευτι. 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ προμικειασ των ειδϊν και θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ των 

υποχρεϊςεων του αναδόχου, κα γίνεται με ευκφνθ των αρμοδίων οργάνων των Υπθρεςιϊν 

για λογαριαςμό των οποίων εκτελείται θ ςυγκεκριμζνθ προμικεια. 
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Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθριςει πιςτά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, να προμθκευτεί 

εγκαίρωσ τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλλθλα και απαραίτθτα μζτρα ϊςτε να είναι 

ςυνεπισ ςτισ υποχρεϊςεισ του. 

Τα αναλϊςιμα υλικά που κα βρεκοφν κατά τον ζλεγχο παραλαβισ και μετά, κατά τθν 

περίοδο τθσ χρθςιμοποίθςισ τουσ, ακατάλλθλα κα επιςτραφοφν ςτον προμθκευτι, ο 

οποίοσ ζχει υποχρζωςθ να τα αντικαταςτιςει εντόσ δζκα (10) θμερϊν. Κατά τα λοιπά 

εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 206 και 207 του Ν.4412/16.  

Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνει για το 100% τθσ αξίασ του 

εκάςτοτε τιμολογίου, αφοφ υπογραφοφν τα ςχετικά Ρρωτόκολλα Ροςοτικισ και Ροιοτικισ 

Ραραλαβισ από τισ αρμόδιεσ Επιτροπζσ.  

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει το υλικό μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον 

τρόπο που ορίηει θ ςφμβαςθ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του 

αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 

4412/2016. 

Στισ ςυμβάςεισ για τθν πλθρωμι του τιμιματοσ απαιτοφνται κατ’ ελάχιςτο τα εξισ 

δικαιολογθτικά: α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι ςε 

περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ παραλαβισ, αποδεικτικό προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθν αποκικθ, 

ςφμφωνα με το άρκρο 208 β) αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ του φορζα 

γ) Τιμολόγιο του αναδόχου εισ τριπλοφν που να αναφζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». δ) 

Εξοφλθτικι απόδειξθ του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». 

ε) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ (άρκρο 200 του Ν.4412/16). 

Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο 

και τθν πλθρωμι, μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον 

προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. (άρκρο 200 παρ.6 του 

Ν.4412/16).  

Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα 

με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ 

ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται 

με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ ( Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων), θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 

ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Επί του ποςοφ τθσ κράτθςθσ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ 
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Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων διενεργείται κράτθςθ τζλουσ χαρτοςιμου 3%, 

πλζον ειςφοράσ 20% υπζρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ 

ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό 

παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό 

τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του 

άρκρου 36 του ν. 4412/201666 

γ) Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ ( Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν )  θ 

οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 

ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ.67.Επί  τθσ κράτθςθσ αυτισ υπολογίηεται χαρτόςθμο 3% και 

επί του χαρτοςιμου Ο.Γ.Α 20% 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ 

φόρου ειςοδιματοσ . 

Επίςθσ εξυπακοφεται ότι ςε κάκε ζτοσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ κα παραδοκεί το ιμιςυ τθσ 

ςυμβατικισ ποςότθτασ.  

Για τθν δαπάνθ ζχει εκδοκεί θ υπ. Αρικ. …… Α.Α.Υ. 
 
ΑΚΟ 3ο: ΕΡΛΤΟΡΘ ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ΚΑΛ ΡΑΑΛΑΒΘΣ 
 
Θ παραλαβι των υλικϊν γίνεται από αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ. 
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ 

ζλεγχοσ και καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο προμθκευτισ. 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ Επιτροπι Ραραλαβισ μπορεί: 
α) να παραλάβει το υλικό, 
β) να παραλάβει το υλικό με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 
γ) να απορρίψει το υλικό 
Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, κακϊσ και θ πιςτοποίθςθ τθσ 

ολοκλιρωςθσ όλων των υποχρεϊςεων του Αναδόχου, κα γίνει από τθν Επιτροπι 
Ραραλαβισ, που ζχει οριςκεί με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ68  

Θ Επιτροπι Ραραλαβισ μπορεί να ειςθγείται  ωσ κατά Νόμο αρμόδιο, για τθν επιβολι 
κυρϊςεων ςτον Ανάδοχο, ςε περίπτωςθ ςυμπεριφοράσ του αντίκετθσ προσ τα 
αναφερόμενα ςτθ ςφμβαςθ. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ των άρκρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 4ο : ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

                                                           
66

 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο 
αναγκαίο κζμα για τθν εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ 
απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Σουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του 
άρκρου 36 του ν. 4412/2016 
67

 Από 22-3-2017 βάςει τθσ ΚΤΑ 1191/2017 Τπουργϊν Οικονομικϊν –Δικαιοςφνθσ ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-
3-2017 ) 
6868

 Δεκνηηθό Σπκβνύιην ( άξζξν 65 παξ 1 Ν.3852/10) 
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1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ να ακολουκεί πιςτά τισ 
οδθγίεσ και τισ υποδείξεισ του Διμου . 

2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει ςτο Διμο οποιεςδιποτε αναφορζσ και 
πλθροφορίεσ του ηθτθκοφν ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

3. Ο Ανάδοχοσ ρθτά ευκφνεται για κάκε ενζργεια των υπαλλιλων, τυχόν ςυμβοφλων ι 
αντιπροςϊπων αυτοφ, ςυμπεριλαμβανομζνου ανεξαιρζτωσ οποιουδιποτε χρθςιμοποιθκεί 
από αυτόν για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων που αναλαμβάνει κακϊσ και για τισ τυχόν 
παρεπόμενεσ υποχρεϊςεισ. 

4. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργαςτεί με οποιαδιποτε Υπθρεςία, Επιτροπι ι και 
κάκε τρίτο, με τον τρόπο που κα του υποδείξει θ αρμόδια Δ/νςθ του Διμου. 

5. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τθν ζγκαιρθ και άριςτθσ ποιότθτασ 
προμικεια των υλικϊν, που ςυνιςτοφν το αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

6. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του που 
απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ 
νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι 
οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν.4412/16 

 
ΑΚΟ 5ο : ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ Σφμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ 

τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
Εάν ο Ανάδοχοσ προβεί ςε μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ 

ςυναίνεςθ του Διμου, θ τελευταία δικαιοφται, χωρίσ προθγοφμενθ όχλθςθ, να επιβάλει 
αυτοδικαίωσ τισ κυρϊςεισ για ακζτθςθ τθσ Σφμβαςθσ.  

 
ΑΚΟ 6ο : ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 
Τροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ πραγματοποιείται ςφμφωνα 

με όςα προβλζπονται ςτα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 7ο : ΜΟΝΟΜΕΘΣ ΛΥΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 

καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ, εφόςον: 
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ δυνάμει του άρκρου 132 του Ν.4412/16, 
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ 

καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/16και, ωσ εκ 
τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 133 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 8ο : ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 
Τροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ πραγματοποιείται ςφμφωνα 

με όςα προβλζπονται ςτα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 9ο : ΜΟΝΟΜΕΘΣ ΛΥΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 

καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ, εφόςον: 
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α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ δυνάμει του άρκρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ 
καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/16και, ωσ εκ 
τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 133 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 10ο : ΛΣΧΥΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 
Θ ςφμβαςθ κα ζχει διάρκεια από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ και για είκοςι τζςςερισ 

(24) μινεσ – δφο (2) χρόνια ι μζχρι εξαντλιςεωσ των ποςοτιτων, αν τοφτο ςυμβεί 
νωρίτερα. 

 
ΑΚΟ 11ο : ΚΘΥΞΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΡΤΩΤΟΥ – ΚΥΩΣΕΛΣ 
 
1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο 

όνομα του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου: 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν.4412/16, 
β) ςε περίπτωςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, εφόςον δε φόρτωςε, παρζδωςε ι 

αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον 
ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι 
τθν ςφμβαςθ όταν: 

α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι 
αντικαταςτάκθκε με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ (αρ. 204 του ν.4412/16). 
3. Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι 

ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο 
προσ παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

4. Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο 
των ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο 
εφαρμογισ του ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 12ο   : ΕΡΛΛΥΣΘ ΔΛΑΦΟΩΝ – ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΛΚΑΛΟ 
 
Θ παροφςα προμικεια διζπεται από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία ,κάκε διαφορά που κα 

προκφψει μεταξφ των Υπθρεςιϊν και του Αναδόχου, θ οποία κα αφορά ςτθν εκτζλεςθ, τθν 
εφαρμογι ι γενικά τισ ςχζςεισ που δθμιουργοφνται από αυτι, κα λυκεί από τα εδρεφοντα 
ςτο Νομό Ιωαννίνων αρμόδια δικαςτιρια. Είναι αυτονόθτο ότι πριν από οποιαδιποτε 
προςφυγι ςτα δικαςτιρια, τα ςυμβαλλόμενα μζρθ κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για 
φιλικι διευκζτθςθ των διαφορϊν που ενδεχόμενα να αναφφονται μεταξφ τουσ. 

Σε πίςτωςθ των ανωτζρω, θ παροφςα ςφμβαςθ αφοφ διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, 
υπογράφεται από τουσ ςυμβαλλόμενουσ ςε δφο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ζνα 
κατατζκθκε ςτθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου, το δε άλλο επιδόκθκε ςτον 
«ΑΝΑΔΟΧΟ». 
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ΟΛ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΛ 
 
 
 
Ο Ρρόεδροσ του 
Ηωγραφείου Οίκου Ευγθρίασ                                                                                         Ο Ανάδοχοσ 
 
 

Μωσσής Δλισάυ 
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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
ΔΘΜΟΣ  ΛΩΑΝΝΛΤΩΝ 
ΓΖΜΟΣΙΚΖ ΚΟΙΝΩΦΔΛΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΖ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ ΓΖΜΟΤ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ 
(ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ.Ι) 

Λωάννινα: ../../2020 
Α.Ρ.:  

Γηεύζσλσε: Παπάδογιοσ 5 
Πιερουορίες: Σαπιαούρας Δσστάζηος 
Τει. 26510 25670 
Email: diperiftheat@ioannina.gr 
ΦΑΞ: 2651 0 25670 
45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 
 

Δθμόςια Σφμβαςθ 
«ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΛΟΛΡΩΝ ΡΑΟΧΩΝ ΣΕ ΕΛΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ)» 

για  24 μινεσ (2 χρόνια) για τισ ανάγκεσ τθσ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΚΟΛΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΘΣ 
ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟΥ ΚΕΑΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΛΩΑΝΝΛΤΩΝ (ΔΘ.ΡΕ.ΚΕ.Λ) 

 
Στα Ιωάννινα ςιμερα …./…./ 2020, ιμερα ……………….., οι υπογράφοντεσ τθν παροφςα, 

αφενόσ θ  ΔΘΜΟΤΛΚΘ ΚΟΛΝΩΦΕΛΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΘ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟΥ ΚΕΑΤΟΥ ΔΘΜΟΥ 
ΛΩΑΝΝΛΤΩΝ (ΔΘ.ΡΕ.ΚΕ.Λ),  ωσ ανακζτουςα αρχι, που εδρεφει ςτα Ιωάννινα,  με Α.Φ.Μ. 

……………… και Δ.Ο.Υ Ιωαννίνων, και εκπροςωπείται νόμιμα από τθν Ρρόεδρο κα. Κωτσαλτή 

Χρηστίλα και αφετζρου θ εταιρεία ………………………………. –  Α.Φ.Μ. ………………- Δ.Ο.Υ.  
…………………………., που κα καλείται ςτο εξισ «ανάδοχοσ/προμθκευτισ», ςυμφϊνθςαν και 
ζκαναν αποδεκτά τα ακόλουκα: 

 
Σφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. 203/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ . 

κατακυρϊκθκε ςτον ανάδοχο  το αποτζλεςμα του διεκνοφσ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ, για 
τθν προμικεια ΛΟΙΡΩΝ ΡΑΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) για 24 μινεσ (2 
χρόνια),  για τισ ανάγκεσ τθσ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΚΟΛΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΘΣ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟΥ 
ΚΕΑΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΛΩΑΝΝΛΤΩΝ (ΔΘ.ΡΕ.ΚΕ.Λ) (διακιρυξθ 18313/5589 – 31/03/2020) και 
ςτθν τιμι τθσ οικονομικισ του προςφοράσ ………………………………. € 

Φςτερα από τα παραπάνω, οι ςυμβαλλόμενοι με τθν ιδιότθτα που προαναφζρκθκε και  
 
ζχοντασ υπόψθ: 

 

 Το Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Το Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν» 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-
2016)όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει .  

 Το Ν.2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» 
(Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Το Ν.2859/2000 «Κφρωςθ Κϊδικα Φ.Ρ.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει.  
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 Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο Γ.Ε.Μ.Θ. & εκςυγχρονιςμόσ τθσ 
Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει.  

 Το Ν.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων 
και πράξεων κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτό διοικθτικϊν οργάνων ςτο 
διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Το Ν.4013/2011 «περί ςφςταςθσ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 
και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-
2011), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Το άρκρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα 
εφαρμογισ του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ 
διατάξεισ» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Τισ διατάξεισ του Ν.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-
03-2014), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Το Ν.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ 
τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»(ΦΕΚ 143/Α/28-
06-2014) , όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

 Τισ διατάξεισ του Βιβλίου IV ( άρκρα 345-374 ) Ν.4412/16 που διζπουν τισ διαφορζσ 
που αναφφονται από πράξεισ θ παραλιψεισ ,οι οποίεσ εκδίδονται θ ςυντελοφνται 
μετά τθν 26/6/2017 κακϊσ και τισ διατάξεισ του Ρ.Δ 39/17 «Κανονιςμόσ εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ)», 

 Το. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ 
διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 
82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που 
μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των 
νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα » , τθσ κοινισ απόφαςθσ των 
Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 
‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ 
τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ 
Οικονομίασ και Οικονομικϊν με αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) 
“Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ”, 

 Τθ διάταξθ τθσ παραγράφου 16 άρκρου 47 Ν.4472/17 με βάςθ τθν οποία  θ  
δθμοςίευςθ  τθσ προκιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ αντικακιςτά τθν υποχρζωςθ 
δθμοςίευςθσ ςτο Τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ 
Κυβζρνθςθσ θ οποία παφει να ιςχφει λόγω ζκδοςθσ τθσ Υ.Α 57654/22.5.2017 ( ΦΕΚ 
1781/23.5.2017 τ.Β ) 

 Τθν  με αρ.  57654/22.5.2017 Υπουργικι Απόφαςθ (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β’ ) 
«φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων του Υπουργείου Οικονομίασ και  
Ανάπτυξθσ.  

 Τθν με αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017 τ.Β 1924) Απόφαςθσ του 
Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», 

 Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/7 ΤΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ τθσ 5θσ Ιανουαρίου 
2016 για τθν κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο Ρρομικειασ 
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 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν 
Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων 
πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ» 

 του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ 
διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ» 

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

 του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου 
ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ» 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και 
Ρολιτιςτικά Θζματα" 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια 
ζγγραφα και ςτοιχεία" 

 του π.δ. 80/2016 (Α'145) "Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ" 

 τθσ με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 του ν. 4555/18 (φ 133/18 τ.α') «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ - 
Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. *Ρρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣΙ»+ - υκμίςεισ.... και άλλεσ διατάξεισ» 

 τισ διατάξεισ του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/8-6-2006) «Δθμοτικόσ και Κοινοτικόσ 
Κϊδικασ» όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν 

 τθσ υπ. αρικ. 43726/8-6-2019 (Φ.Ε.Κ. 2208/2019 τεφχοσ Βϋ) Κ.Υ.Α. - Ραροχι μζςων 
ατομικισ προςταςίασ ςε υπαλ¬λιλουσ των OTA α' και β' βακμοφ και των νομι¬κϊν 
προςϊπων αυτϊν και μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ 

 του Φ.Ε.Κ. 4584/2019, τεφχοσ Βϋ(13/12/2019) - Μερικι τροποποίθςθ τθσ αρικμ. 
43726/7-6-2019 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ «Ραροχι μζςων ατομικισ 
προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των ΟΤΑ α' και β' βακμοφ και των νομικϊν προςϊπων 
αυτϊν και μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ» (Β' 2208) 

 

κακϊσ και 

 το υπ. αρικ. 45651/11257-22/07/2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
προσ τισ υπθρεςίεσ και τα Νομικά Ρρόςωπα του Διμου 

 το υπ. αρικ. 417/2-8-2019 ζγγραφο του ΔΘΡΕΘΕ Ιωαννίνων 

 το πρωτογενζσ αίτθμα όπωσ αναρτικθκε ςτο ΚΘΜΔΘΣ με ΑΔΑΜ 20REQ006414197 

2020-03-11, τθν Α.Α.Υ. 64-451/10-03-2020 (ΑΔΑ 6ΘΨΔΟ28-ΥΧΧ),  με τθν οποία 

εγκρίκθκε το πρωτογενζσ αίτθμα (ΑΔΑΜ 20REQ006414650 2020-03-11) και τθν 

επικαιροποιθμζνθ κατάςταςθ δικαιοφχων του ΔΘΡΕΘΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, όπωσ 

υποβλικθκαν μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου  

 το υπ. αρικ. 659/23-9-2019 ζγγραφο του Γιατροφ Εργαςίασ ςχετικά με τθν εκτίμθςθ 
των υφιςτάμενων κατά τθν εργαςία κινδφνων για τθν υγεία των εργαηομζνων, όπωσ 
αυτό κοινοποιικθκε ςτθν Δ/νςθ οικονομικϊν Υπθρεςιϊν με το υπ. αρικ. 
58846/4993-7/10/2019 ζγγραφο του γενικοφ Γραμματζα 

 το υπϋ αρικ. 71059/17998 – 07/11/2019  ζγγραφο προσ Τεχνικό αςφαλείασ και 
Σφλλογο Εργαηομζνων 
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 το υπ. αρικ. 75053/19077-21/11/2019 ζγγραφο προσ τον Τεχνικό Αςφαλείασ που 
ορίςτθκε με τθν υπ. αρικ. 74117/6464-18/11/2019 (ΑΔΑ ΨΡΗΘΩΕΩ-ΑΟ4) απόφαςθ 
του Δθμάρχου Ιωαννίνων 

 το υπ. αρικ. 81618/18373-17/12/2019 ζγγραφο του Τεχνικοφ Αςφαλείασ 

 Τθν μελζτθ του Διμου Ιωαννιτϊν 

 Τθν υπ. Αρικ. 18313/5589  - 31/03/2020 Διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ 

 Τθν  με αρικμό 203/201.. Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ( ΑΔΑ Ω2ΝΒΩΕΩ-
ΘΜΓ)   με τθν οποία εγκρίκθκαν α) οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και β) καταρτίςκθκαν  
οι όροι διακιρυξθσ για τθν παραπάνω προμικεια 

 Τισ  ανάγκεσ του ΔΘΡΕΘΕ Ιωαννίνων  για τθν παραπάνω προμικεια ,                                                     
 
υπογράφουν τθν ςφμβαςθ αυτι με τουσ ακόλουκουσ όρουσ: 
 
ΑΚΟ 1ο : ΣΥΜΒΑΤΛΚΟ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ-ΡΟΣΟΤΘΤΑ-ΤΛΜΘ 
 
Ωσ αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται θ προμικεια ΛΟΙΡΩΝ ΡΑΟΧΩΝ ΣΕ 

ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) για 24 μινεσ (2 χρόνια), για τισ ανάγκεσ τθσ 
ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΚΟΛΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΘΣ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟΥ ΚΕΑΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΛΩΑΝΝΛΤΩΝ 
(ΔΘ.ΡΕ.ΚΕ.Λ), ςφμφωνα με τον πίνακα που ακολουκεί: 

 

 

ΔΘ.ΡΕ.ΚΕ. ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
Κ.Α.: 60.02.00.0001 
ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ: 7 

   α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 8 1,90 15,20 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 4 1,00 4,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΙΝΑ (ηευγάρι) 14 1,80 25,20 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ (ηευγάρι) 6 21,00 126,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ PVC (ηευγάρι)   2,20 0,00 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΘΣΘΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  10 9,00 90,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ (ηευγάρι)   8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΟ 1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 12 10,00 120,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΘΜΙΣΕΩΣ ΡΟΣΩΡΟΥ Α13 ι ΙΣΟΔΥΝΑΜΘ 
ΦΙΛΤΟΜΑΣΚΑ   20,00 0,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ 6 18,00 108,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ AVEC 23   105,00 0,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ   5,00 0,00 

13 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ   900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΘΛΙΑΚΘ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ   13,00 0,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΡΟΥ   5,00 0,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 10 9,00 90,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΣΘΣ GOGGLES   12,00 0,00 

18 ΚΑΝΘ 6 10,00 60,00 

19 ΘΜΙΚΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΙΔΑ   15,00 0,00 

20 ΑΣΡΙΔΙΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ   18,00 0,00 

21 ΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΠ ΡΤΩΣΘ 10 20,00 200,00 

22 ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ   12,00 0,00 
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23 ΩΤΟΑΣΡΙΔΕΣ ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 8 8,00 64,00 

24 ΡΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ 6 25,00 150,00 

25 ΜΡΛΟΥΗΑΚΙΑ T-SHIRT 4 7,00 28,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 6 6,00 36,00 

27 ΝΙΤΣΕΑΔΕΣ   45,00 0,00 

28 ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΟΧΟ 6 38,00 228,00 

29 ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ   22,00 0,00 

30 ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΙΕΣ   18,00 0,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ, ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ   160,00 0,00 

32 ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΧΘΜΙΚΑ    12,00 0,00 

34 ΡΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ 8 15,00 120,00 

35 ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ   15,00 0,00 

36 ΡΟΔΙΑ ΣΑΜΑΑΚΙ 4 12,00 48,00 

37 ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00 

38 ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ   70,00 0,00 

39 ΟΜΡΑ   16,00 0,00 

40 ΟΜΡΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ   20,00 0,00 

41 ΡΥΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00 

42 ΑΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  4 45,00 180,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 8 18,00 144,00 

44 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ 8 65,00 520,00 

45 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΘΤΙΚΑ 8 35,00 280,00 

46 ΡΑΡΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΟ   38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ 8 100,00 800,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 164   3.436,40 

  Φ.Ρ.Α. 24%     824,74 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ     4.261,14 
 
 
 

Θ ΔΘΜΟΤΛΚΘ ΚΟΛΝΩΦΕΛΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΘΣ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟΥ ΚΕΑΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΛΩΑΝΝΛΤΩΝ 
(ΔΘ.ΡΕ.ΚΕ.Λ)διατθρεί το δικαίωμα να αυξιςει τθν ποςότθτα των προσ προμικεια ειδϊν 
κατά ποςότθτα 25% με αντίςτοιχθ αφξθςθ τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ, χωρίσ καμία 
αντίρρθςθ του προμθκευτι με τουσ ίδιουσ όρουσ (δικαίωμα προαίρεςθσ). Αναλυτικά οι 
ποςότθτεσ αναφζρονται ςτον παρακάτω πίνακα: 
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ΔΘ.ΡΕ.ΚΕ. ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ ΜΕ ΡΟΑΛΕΣΘ 
Κ.Α.: 60.02.00.0001 
ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ: 7 

       

α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΡΟΑΛΕΣΘΣ 

25% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΡΟΣΟΥ 

ΡΟΑΛΕΣΘΣ 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΜΕ 
ΡΟΑΛΕΣΘ 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

ΜΕ 
ΡΟΑΛΕΣΘ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 8 1,90 15,20 2 3,80 10 19,00 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 4 1,00 4,00 1 1,00 5 5,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΙΝΑ (ηευγάρι) 14 1,80 25,20 4 7,20 18 32,40 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ (ηευγάρι) 6 21,00 126,00 2 42,00 8 168,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ PVC (ηευγάρι)   2,20 0,00   0,00 0 0,00 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΘΣΘΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  10 9,00 90,00 3 27,00 13 117,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ (ηευγάρι)   8,00 0,00   0,00 0 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΟ 1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 12 10,00 120,00 3 30,00 15 150,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΘΜΙΣΕΩΣ ΡΟΣΩΡΟΥ Α13 ι ΙΣΟΔΥΝΑΜΘ 
ΦΙΛΤΟΜΑΣΚΑ   20,00 0,00   0,00 0 0,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ 6 18,00 108,00 2 36,00 8 144,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ AVEC 23   105,00 0,00   0,00 0 0,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ   5,00 0,00   0,00 0 0,00 

13 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ   900,00 0,00   0,00 0 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΘΛΙΑΚΘ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ   13,00 0,00   0,00 0 0,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΡΟΥ   5,00 0,00   0,00 0 0,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 10 9,00 90,00 3 27,00 13 117,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΣΘΣ GOGGLES   12,00 0,00   0,00 0 0,00 

18 ΚΑΝΘ 6 10,00 60,00 2 20,00 8 80,00 
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19 ΘΜΙΚΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΙΔΑ   15,00 0,00   0,00 0 0,00 

20 ΑΣΡΙΔΙΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ   18,00 0,00   0,00 0 0,00 

21 ΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΠ ΡΤΩΣΘ 10 20,00 200,00 3 60,00 13 260,00 

22 ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ   12,00 0,00   0,00 0 0,00 

23 ΩΤΟΑΣΡΙΔΕΣ ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 8 8,00 64,00 2 16,00 10 80,00 

24 ΡΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ 6 25,00 150,00 2 50,00 8 200,00 

25 ΜΡΛΟΥΗΑΚΙΑ 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 ΝΙΤΣΕΑΔΕΣ   45,00 0,00   0,00 0 0,00 

28 ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΟΧΟ 6 38,00 228,00 2 76,00 8 304,00 

29 ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ   22,00 0,00   0,00 0 0,00 

30 ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΙΕΣ   18,00 0,00   0,00 0 0,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ, ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ   160,00 0,00   0,00 0 0,00 

32 ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00   0,00 0 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΧΘΜΙΚΑ    12,00 0,00   0,00 0 0,00 

34 ΡΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ 8 15,00 120,00 2 30,00 10 150,00 

35 ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ   15,00 0,00   0,00 0 0,00 

36 ΡΟΔΙΑ ΣΑΜΑΑΚΙ 4 12,00 48,00 1 12,00 5 60,00 

37 ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00   0,00 0 0,00 

38 ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ   70,00 0,00   0,00 0 0,00 

39 ΟΜΡΑ   16,00 0,00   0,00 0 0,00 

40 ΟΜΡΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ   20,00 0,00   0,00 0 0,00 

41 ΡΥΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00   0,00 0 0,00 

42 ΑΒΥΛΑ 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 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ 8 65,00 520,00 2 130,00 10 650,00 
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45 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΘΤΙΚΑ 8 35,00 280,00 2 70,00 10 350,00 

46 ΡΑΡΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΟ   38,00 0,00   0,00 0 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ 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.Ρ.Α. 24%     824,74   225,12   1.049,86 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ     4.261,14   1.163,12   5.424,26 

ΑΔΑ: Ψ7ΜΘΩΕΩ-ΤΥΦ



- 214 -  

ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ (για τα είδθ που απαιτοφνται) 
 
 

Τα προσ προμικεια είδθ  κα πρζπει να πλθροφν τα κάτωκι: 
 
1. ΓΑΝΤΛΑ  ΑΡΟ  ΝΛΤΛΛΛΟ  
Χαρακτθριςτικά: Μικοσ περίπου 30cm. Ράχοσ 0,5 mm.  Υλικό καταςκευισ νιτρίλιο με 
εςωτερικι επζνδυςθ από ανκιδρωτικό υλικό.  Ελάχιςτα επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν 3,1,0,1 
, που ςθμαίνει: 
• 3 (τριβι) 
• 1 (κοπι με λεπίδα) 
• 1 (διάτρθςθ) 
Ρρότυπα ΕΝ 388, 420, EN ISO 374-1:2016,EN ISO 374-5:2016 
 Σιμανςθ: 
• CE 
• Ρρομθκευτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ 
• Εικονόςθμο προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 3,1,0,1, 
• Εικονόςθμα προςταςίασ από χθμικζσ ουςίεσ 
Μζγεκοσ: 7 ζωσ 11 (S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11) 

 
 
2. ΓΑΝΤΛΑ ΑΡΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΛ ΝΛΤΛΛΛΟ 
Ρεδίο χριςθσ : εργαςίεσ ςτισ οποίεσ το εμπρόσ μζροσ τθσ παλάμθσ μπορεί να εκτεκεί ςε 
χθμικζσ ουςίεσ ι ςε υγρό περιβάλλον όπωσ ςτα ςυνεργία ςυντιρθςθσ ςε υγρό περιβάλλον , 
ςε υδραυλικοφσ και ςε βαφζσ . 
Ζχουν μικοσ 20-25 cm.  
Το εμπρόσ μζροσ τθσ παλάμθσ είναι καταςκευαςμζνο από νιτρίλιο ϊςτε να το προςτατεφει 
από χθμικζσ ουςίεσ ενϊ το πίςω από φφαςμα ϊςτε να είναι πιο εφχρθςτο. 
Με ελάχιςτα επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν 3,1,2,1 όπου: 

 3(τριβι) 
 1(κοπι με λεπίδα) 
 2(διάςχιςθ) 
 1(διάτρθςθ) 

Ρρότυπα ΕΝ 388,420 
 Σιμανςθ:       

 CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προιόντοσ , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο  προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 3,1,2,1. 

 
Μζγεκοσ: 8 ζωσ 10 (8,9, 10 ) 
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3. ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΛΝΑ ΓΑΝΤΛΑ 
Ρεδίο χριςθσ : Εργαςίεσ ςτισ οποίεσ απαιτείται προςταςία από απλοφσ μθχανικοφσ 
κινδφνουσ (τριβζσ , ςυμπιζςεισ , εκδορζσ ) ςε ςτεγνό περιβάλλον όπωσ εργαηόμενοι ςε 
απορριμματοφόρα, οικοδόμοι , ςε κιπουσ , μθχανοτεχνίτεσ   
Χαρακτθριςτικά :Ζχουν μικοσ 20-25 cm,και πάχοσ 1-1,2mm.  
Το εμπρόσ μζροσ του γαντιοφ και τα δάχτυλα από βόειο δζρμα και το πίςω μζροσ από 
βαμβακερό φφαςμα με ελαςτικι ταινία ςφςφιξθσ . 
 Ρρότυπα ΕΝ 388, 420 με ελάχιςτα επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν: 

 2 (τριβι) 
 2 (κοπι με λεπίδα) 
 2 (διάςχιςθ) 
 3 (διάτρθςθ)        

    
  Σιμανςθ: 

 CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό  προϊόντοσ , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο  προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 2,2,2,3.                 

            

     
 
4. ΓΑΝΤΛΑ ΜΟΝΩΤΛΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ 

Ρεδίο εφαρμογισ : εργαςίεσ ςε χαμθλι τάςθ . 
Ζχουν μικοσ περίπου 30cm.και είναι καταςκευαςμζνα από ςυνκετικό υλικό χωρίσ 
ραφζσ . 
Ρρότυπο ΕΝ 60903 

    Σιμανςθ: 
 CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προιόντοσ , αρικμόσ ςειράσ . 
 00(Ρροςταςία μζχρι 500V) 
 RC (Αυξθμζνθ μθχανικι αντοχι ,αντοχι ςε όηον ,οξζα, πετρελαιοειδι, 

ψφχοσ ) 
 Κωδικόσ εργαςτθρίου πιςτοποίθςθσ  
 Ζτοσ και μινα καταςκευισ 
 Σιμα διεκνοφσ θλεκτροτεχνικισ επιτροπισ (IEC)    

Σθμειϊνεται ότι θ κλάςθ αφορά ςτθν τάςθ εργαςίασ από τθν οποία προςτατεφουν τα 
γάντια . Αν χρθςιμοποιθκοφν για προςταςία από μζςθ τάςθ τότε πρζπει να επιλεγοφν 
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γάντια κλάςθσ 2 τα οποία είναι πιο χοντρά αλλά προορίηονται μόνο για χειριςμοφσ και όχι 
για εργαςία .  
Μζγεκοσ: 9-11 

 
 
5. ΓΑΝΤΛΑ ΑΡΟ PVC  
Ρεδίο χριςθσ : Πταν απαιτείται προςταςία από χθμικοφσ , μθχανικοφσ και βιολογικοφσ 
κινδφνουσ  , όπωσ εργαηόμενοι ςε απορριμματοφόρα ( εναλλακτικι λφςθ) ςε κακαριςμοφσ 
κάδων , ςε νεκροταφεία .   
Χαρακτθριςτικά : Ζχουν μικοσ 27cm και πάχοσ 1mm. 
Είναι καταςκευαςμζνα από PVC και ωσ εςωτερικι επζνδυςθ ζχουν    ανκιδρωτικό υλικό. 
Με ελάχιςτα επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν 3,1,2,1 

 3(τριβι) 
 1(κοπι με λεπίδα) 
 2(διάςχιςθ) 
 1(διάτρθςθ) 

            Ρρότυπα ΕΝ 388,420,374 
            Σιμανςθ:      

 CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προϊόντοσ  , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο  προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 3,1,2,1. 
 Εικονόςθμο προςταςίασ από χθμικζσ ουςίεσ και μικροοργανιςμοφσ.  

                       
 

 
 
6. ΓΑΝΤΛΑ ΕΛΑΣΤΛΚΑ ΜΛΑΣ ΧΘΣΘΣ   

Ρεδίο χριςθσ : για αντιμετϊπιςθ χθμικϊν ουςιϊν ι μικροοργανιςμϊν . 
Ζχουν μικοσ περίπου 20 cm και πάχοσ τουλάχιςτον 0,1mm για μζγιςτθ αντοχι. 
Και είναι καταςκευαςμζνο από νιτρίλιο .Είναι μιασ χριςθσ και δεν ζχει ςθμαςία θ 
μθχανικι αντοχι . 
Και είναι ςυςκευαςμζνα ςε κουτιά  100  τεμαχίων. 
Ρρότυπα ΕΝ 374-1:2016,EN ISO 374-5:2016 
Σιμανςθ: 

  CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προιόντοσ , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο προςταςίασ από χθμικζσ ουςίεσ και μικροοργανιςμοφσ. 
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Μεγζκθ: 7-10 (S-XL) 
 
7. ΓΑΝΤΛΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ 

Ρεδίο χριςθσ : ςυγκολλιςεισ  
Είναι καταςκευαςμζνα από ειδικά επεξεργαςμζνο δζρμα με εςωτερικι επζνδυςθ τα 
οποία παρζχουν προςταςία από μθχανικοφσ κινδφνουσ, επαφι με κερμότθτα και από 
μικρζσ εκτοξεφςεισ λιωμζνων μετάλλων.  

           Με ελάχιςτα επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν 3,1,3,4. 
           Με ελάχιςτα επίπεδα κερμικϊν αντοχϊν 4,1,3,3,4,Χ. 
            Ρρότυπα ΕΝ 388,420,407 
            Σιμανςθ:       

 CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προιόντοσ , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο  προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 3,1,3,4. 
 Εικονόςθμο προςταςίασ από τθν κερμότθτα.  

 
  8.    ΜΑΣΚΑ ΦΛΛΤΟ  1 

 Χαρακτθριςτικά: Μάςκα με ενςωματωμζνο φίλτρο κατακράτθςθσ ςκόνθσ από ςυνκετικό 
υλικό με διπλό ιμάντα προςαρμογισ που κα καλφπτει μφτθ, ςτόμα και 
πθγοφνι. 
Διατίκεται ςε ςυςκευαςίεσ ανά 10−30 τεμάχια. Αν τθρθκοφν οι κανόνεσ υγιεινισ μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί μζχρισ ότου ο χριςτθσ αντιλθφκεί ότι δυςχεραίνεται θ αναπνοι του. 
Ρρότυπα: ΕΝ 149 
Σιμανςθ: Θ μάςκα και τα φίλτρα πρζπει να ζχουν ανεξίτθλα τυπωμζνα τα εξισ: 
• CE 
• FFP1 
• Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ 
• Κωδικόσ Εργαςτθρίου Ριςτοποίθςθσ 
 
9. ΜΑΣΚΑ  ΘΜΛΣΕΩΣ  ΡΟΣΩΡΟΥ ΜΕ  ΦΛΛΤΑ Α1 3 Ι ΛΣΟΔΥΝΑΜΘ ΦΛΛΤΟΜΑΣΚΑ  
Χαρακτθριςτικά: 
Κυρίωσ μάςκα από ςυνκετικό υλικό με ιμάντεσ προςαρμογισ που κα καλφπτουν μφτθ, 
ςτόμα και πθγοφνι.  Είναι προτιμότερθ μάςκα με διπλά φίλτρα, ωσ πιο άνετθ 
Ρρζπει να επιλζγεται το κατάλλθλο φίλτρο, που ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ είναι 
Α1 3 (χρϊματοσ καφζ και λευκοφ) που παρζχει προςταςία από οργανικά αζρια και ατμοφσ 
και ςωματίδια ι Α2 3 εφόςον διακζτει θ καταςκευαςτικι εταιρεία. Θ μάςκα πρζπει να 
διατίκεται ςε μεγζκθ Small,Medium,Large για καλφτερθ προςαρμογι. 
Ρρότυπα: ΕΝ 140 για τθ μάςκα και ΕΝ 141>EN14387 για φίλτρα 
Σιμανςθ: Θ μάςκα και τα φίλτρα πρζπει να ζχουν ανεξίτθλα τυπωμζνα τα εξισ: 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ (ςτα φίλτρα και  θμερομθνία 
λιξθσ). 
• Κωδικόσ Εργαςτθρίου Ριςτοποίθςθσ 
• Στα φίλτρα κα υπάρχει και χρωματικόσ κϊδικασ (καφζ και άςπρο) 
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10. ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ 
Χαρακτθριςτικά: Μάςκα που καλφπτει όλο το πρόςωπο με οπτικοφσ δίςκουσ που 
απορροφοφν τθν ακτινοβολία των ςυγκολλιςεων κ κρατείται με το χζρι (Αςπίδιο).  Ωσ υλικό 
καταςκευισ είναι προτιμότερο το fiberglass. 
Ρρότυπο: ΕΝ 166,169,175 
Σιμανςθ: 
• Στο πλαίςιο: 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Ζτοσ καταςκευισ. 
• F Μθχανικι αντοχι 
• Στον οπτικό δίςκο: 
• 1 Οπτικι κλάςθ 
• 9 ζωσ 14 βακμόσ ςκίαςθσ 
Οι ζγχρωμοι οπτικοί δίςκοι πρζπει να μποροφν να αλλάηουν για να χρθςιμοποιείται θ 
κατάλλθλθ ςκίαςθ ανάλογα με το είδοσ τθσ εργαςίασ και τθν ζνταςθ του ρεφματοσ 
ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του προτφπου ΕΛΟΤ−ΕΝ 169.   
 
11. ΜΑΣΚΑ  ΟΛΟΚΛΘΟΥ  ΡΟΣΩΡΟΥ ΜΕ ΦΛΛΤΑ ΑΒΕΚ2 3  
Κυρίωσ μάςκα από ςυνκετικό υλικό με ιμάντεσ προςαρμογισ που κα καλφπτει όλο το 
πρόςωπο, ςυμπεριλαμβανομζνων των οφκαλμϊν.  Ρρζπει να επιλζγεται το κατάλλθλο 
φίλτρο, που ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ είναι το ΑΒΕΚ2 3 (χρϊματοσ καφζ, γκρι, 
κίτρινου, πράςινου και λευκοφ) που παρζχει προςταςία από όλουσ τουσ χθμικοφσ ρφπουσ 
ςε αζρια μορφι (οργανικά, ανόργανα, ατμοφσ οξζων, αμμωνία) και μικροοργανιςμοφσ. 
Ρρότυπα: ΕΝ 136 για τθ μάςκα και ΕΝ 141>EN14387 για φίλτρα 
Σιμανςθ: Θ μάςκα και τα φίλτρα πρζπει να ζχουν ανεξίτθλα τυπωμζνα τα εξισ: 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ (ςτα φίλτρα και θμερομθνία 
λιξθσ). 
• Κωδικόσ Εργαςτθρίου Ριςτοποίθςθσ 
• Στα φίλτρα κα υπάρχει και χρωματικόσ κϊδικασ (καφζ, γκρι, κίτρινο, πράςινο και άςπρο) 
 
12. ΜΑΣΚΑ ΜΛΑΣ ΧΘΣΘΣ  
Χαρακτθριςτικά: 
Κυρίωσ μάςκα από ςυνκετικό υλικό με ιμάντεσ προςαρμογισ που κα καλφπτουν μφτθ, 
ςτόμα και πθγοφνι. 
 Ρεριγραφι 
Μάςκα 3 Φφλλων Οδοντιατρικι Με Λάςτιχο (99% φιλτράριςμα) για προςταςία από 
μικρόβια,βακτιρια κ ιοφσ. 
Χαρακτθριςτικά 

 Μάςκα προςταςίασ 3 φφλλων με φιλτράριςμα ≥ 99% 
 Με μεταλλικό ζλαςμα 
 Εφκαμπτο ζλαςμα από αλουμίνιο 
 Τφπου IIR (splash resistant) 
 Κουτί 50 τεμαχίων 

13. ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΛΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ  
Ρεδίο χριςθσ:Μζςο προςταςίασ ζκτακτθσ ανάγκθσ(επζμβαςθ ςε πυρκαγιά). 
Χαρακτθριςτικά:Θα αποτελείται από τθ φιάλθ υψθλισ πίεςθσ αζρα,τθ μάςκα αλόκλθρου 
προςϊπου,το μειωτιρα πίεςθσ,τον αεροπνεφμονα,τισ προειδοποιθτικζσ διατάξεισ κ το 
ςφςτθμα ανάρτθςθσ.Το ςφςτθμα κα λειτουργεί απομονϊνοντασ το χριςτθ από τουσ 
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ρφπουσ και τροφοδοτϊντασ τον με πεπιεςμζνο αζρα που,μζςω του μειωτείρα και του 
αεροπνεφμονα,κα ζχει μικρι πίεςθ ϊςτε να κακίςταται αναπνεφςιμοσ. 
Ρρότυπο ΕΝ 137,MED 
Σιμανςθ CE,κωδικόσ προϊοντοσ,κωδικόσ εργαςτθρίου πιςτοποίθςθσ,καταςκευαςτισ,ζτοσ 
καταςκευισ,αρικμόσ παρτίδασ 
 
14. ΓΥΑΛΛΑ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΑΡΟ ΘΛΛΑΚΘ ΑΚΤΛΝΟBΟΛΛΑ  

Ρεδίο χριςθσ : ςε εργαςίεσ ςτο φπαικρο τουσ κερινοφσ μινεσ  
Αποτελείται από οπτικό δίςκο με προςταςία ζναντι θλιακι ακτινοβολίασ, 
Επαρκι μθχανικι αντοχι ζναντι τριβισ και βραχίονεσ ςτιριξθσ ρυκμιηόμενοι για 
καλφτερθ προςαρμογι. 
Ρρότυπα  ΕΝ166,EN172 
Σιμανςθ : 

 Στουσ βραχίονεσ : 
 CE 
 Καταςκευαςτισ , ζτοσ καταςκευισ  
 F μθχανικι αντοχι  
 Στον οπτικό δίςκο: 
 1 οπτικι κλάςθ 
 6,2 ι 6-2,5 ι 5-3,1 ςυμβολίηει τθ δυνατότθτα απορρόφθςθσ τθσ θλιακισ 

ακτινοβολίασ, ςυμπεριλαμβομζνου του υπζρυκρου φάςματοσ  
 F μθχανικι αντοχι  
 Κ   Ρροςταςία ζναντι τθσ τριβισ                     

 
15. ΓΥΑΛΛΑ ΑΝΟΛΧΤΟΥ ΤΥΡΟΥ  
 Γυαλιά αςφαλείασ ανοικτοφ τφπου, για ςυνεχι χριςθ από απαςχολοφμενουσ και 
επιβλζποντεσ ςε τεχνικζσ εργαςίεσ και όπου απαιτείται προςταςία από μθχανικοφσ 
κινδφνουσ χαμθλισ επικινδυνότθτασ όπωσ εργάτεσ και τεχνίτεσ κιπων, τεχνίτεσ οχθμάτων, 
θλεκτρολόγοι οχθμάτων, ξυλουργοί, ςιδεράσ, ελαιοχρωματιςτζσ, οικοδόμοι, εργάτεσ 
αποκομιδισ απορριμμάτων, οδοκακαριςτζσ, επιβλζποντεσ των παραπάνω εργαςιϊν.  

Ρρότυπα: EN 166 1FT, EN 170 2-1.2 

Χαρακτθριςτικά: Καλι ορατότθτα, επαρκι προςταςία περιφερειακά των ματιϊν, με 
αντικαμβωτικι επζνδυςθ, με αντοχι ζναντι τριβισ, με βραχίονεσ ςτιριξθσ ρυκμιηόμενου 
μικουσ. Στο πλαίςιο να αναφζρεται ο καταςκευαςτισ, μθχανικι αντοχι. Στον οπτικό δίςκο 
να υπάρχει οπτικι κλάςθ, μθχανικι αντοχι, προςταςία ζναντι τριβισ, αντικαμβωτικι 
επζνδυςθ.  

 
16. ΓΥΑΛΛΑ ΚΛΕΛΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 
Ρεδίο χριςθσ: Σε εργαςίεσ που απαιτοφν προςταςία από χθμικζσ  ουςίεσ        (υγρζσ ι 
ςκόνεσ)  ι και από μθχανικοφσ κινδφνουσ ( τροχόσ , τόρνοσ κ.α).        
Χαρακτθριςτικά : Οπτικόσ δίςκοσ ,αρκετά μεγάλοσ που να μθν εμποδίηει τθν  ορατότθτα με 
αντικαμβωτικι επζνδυςθ, με αντοχι ζναντι τριβισ πλαίςιο ςτιριξθσ του οπτικοφ δίςκου με 
ιμάντα ςτερζωςθσ και προςαρμογισ ςτο κεφάλι και οπζσ ζμμεςου αεριςμοφ. 
Ρρότυπο ΕΝ 166 
  Σιμανςθ : 
Στο πλαίςιο :           
CE          
Καταςκευαςτισ , ζτοσ καταςκευισ 
Β  Μθχανικι αντοχι 
3  Ρροςταςία από υγρζσ χθμικζσ ουςίεσ 
4  Ρροςταςία από ςκόνθ 
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Στον οπτικό δίςκο: 
1  Οπτικι κλάςθ 
Β  Μθχανικι  αντοχι 
K  Ρροςταςία ζναντι τριβισ 
Ν  Αντικαμβωτικι  επζνδυςθ 
9  Ρροςταςία από λιωμζνα μζταλλα. 
 
17. ΓΥΑΛΛΑ  ΓΛΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΤΕΣ GOGGLES  
Χαρακτθριςτικά: Γυαλιά τφπου μάςκασ που οι ζγχρωμοι οπτικοί δίςκοι μποροφν να 
αναςθκϊνονται (τφποσ flip up) όταν δεν γίνεται ςυγκόλλθςθ. 
Ρρότυπα ΕΝ 166,175 
Σιμανςθ: 
• Στο πλαίςιο: 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Ζτοσ καταςκευισ 
• F Μθχανικι αντοχι 
• Στον οπτικό δίςκο: 
• 1 Οπτικι κλάςθ 
• 4 ζωσ 8 βακμόσ ςκίαςθσ 
• F μθχανικι αντοχι 
Οι ζγχρωμοι οπτικοί δίςκοι πρζπει να μποροφν να αλλάηουν για να χρθςιμοποιείται θ 
κατάλλθλθ ςκίαςθ ανάλογα με το είδοσ τθσ εργαςίασ και τθν παροχι αερίου ςφμφωνα με 
τισ προβλζψεισ του προτφπου ΕΛΟΤ-ΕΝ 169 
 
18. ΚΑΝΘ 
Ρεδίο χριςθσ: ςε χϊρουσ όπου εκτελοφνται εργαςίεσ ςε διαφορετικά επίπεδα , ςε 
θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ. 
Χαρακτθριςτικά: 
Το εξωτερικό κζλυφοσ αποτελείται από ςυνκετικό υλικό , για να είναι περιςςότερο 
εργονομικό κα ιταν προτιμότερο: 
Οι κατακόρυφοι ιμάντεσ του κεφαλοδζματοσ αν είναι από ςυνκετικζσ ίνεσ και όχι από 
ςκλθρό πλαςτικό . 
Θ ρφκμιςθ του ιμάντα του αυχζνα γίνεται με κοχλία μίασ κίνθςθσ ,για να ρυκμίηεται και 
αφοφ ζχει φορεκεί. 
Στον ιμάντα προςϊπου να υπάρχει ανκιδρωτικι επζνδυςθ από δζρμα, θ οποία μπορεί να 
αντικακίςταται  και να πλζνεται. 
Να υπάρχουν οπζσ αεριςμοφ που  κα διευκολφνουν τθν κυκλοφορία του αζρα. 
Να ζχει προςταςία από πλευρικι παραμόρφωςθ 

   Ρρότυπα ΕΝ 397:2012(-30°C/+50°C) ΕΝ 50365:2002 
   Σιμανςθ : 

CE 
Καταςκευαςτισ , Κωδικόσ προϊόντοσ ,Ζτοσ καταςκευισ 
440 vac (προςταςία από θλεκτρικό ρεφμα ) 
LD (προςταςία από πλευρικι παραμόρφωςθ) 
 Επίςθσ κα υπάρχει αυτοκόλλθτθ ετικζτα ςτα ελλθνικά με πλθροφορίεσ για τθν  αςφαλι 
χριςθ , ςυντιρθςθ και αποκικευςθ . 
 
19. ΘΜΛΚΑΝΟ ΜΕ ΔΛΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΛΔΑ  
Ρεδίο χριςθσ : Σε κακαριςμοφσ κάδων 
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Χαρακτθριςτικά : Οπτικόσ δίςκοσ , με προςταςία ζναντι υγρϊν ουςιϊν , επαρκι μθχανικι 
αντοχι , με αντοχι ζναντι τριβισ και κάμβωςθσ . Θ προςαρμογι ςτο κεφάλι επιτυγχάνεται 
με ειδικό ςτιριγμα . 
Ρρότυπα ΕΝ 166 
 Σιμανςθ : 
Στο ςτιριγμα 
CE 
Καταςκευαςτισ , ζτοσ καταςκευισ 
BT αυξθμζνθ μθχανικι αντοχι 
Στον οπτικό δίςκο : 
1 οπτικι κλάςθ 
BT αυξθμζνθ μθχανικι αντοχι 
3 Ρροςταςία από υγρζσ χθμικζσ ουςίεσ 
9 Ρροςταςία από πιτςιλίςματα λιωμζνων μετάλλων 
 
20. ΑΣΡΛΔΛΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ 
Οπτικόσ δίςκοσ με μεταλλικό πλζγμα του οποίου θ προςαρμογι ςτο κεφάλι επιτυγχάνεται 
με ειδικό  ςτιριγμα.  Φζρει ενδείξεισ μθχανικισ αντοχισ και οπτικισ κλάςθσ. 
Φζρουν ςιμανςθ CE  και είναι κακ όλα ςφμφωνα με τθ ςιμανςθ τθν οποία απαιτεί ο 
νόμοσ. 
Ρρότυπα ΕΝ 166 ,EN 1731 
Σιμανςθ: 
• Στο ςτιριγμα 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Ζτοσ καταςκευισ. 
• F Μθχανικι αντοχι 
• Στον οπτικό δίςκο: 
• 1 Οπτικι κλάςθ 
• F Μθχανικι αντοχι. 
 
21. ΚΑΝΟΣ ΓΛΑ ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΑΡΟ ΡΤΩΣΘ  
Ρεδίο χριςθσ: Σε χϊρουσ όπου εκτελοφνται εργαςίεσ ςε διαφορετικά επίπεδα, ςε 
θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ. Χαρακτθριςτικά : Εξωτερικό κζλυφοσ από ςυνκετικό υλικό ABS. 
Αντοχι ςε πλευρικι κροφςθ και ανκεκτικοί ιμάντεσ ςαγονιοφ ςχιματοσ Υ 4 ςθμείων (ειδικό 
υποςιάγωνο αςφαλείασ). Το εςωτερικό του κράνουσ κα διακζτει επζνδυςθ (6) ζξι ςθμείων 
ςφμφωνα με το ςχιμα τθσ κεφαλισ για μεγαλφτερθ άνεςθ, ενϊ θ απόλυτθ απορρόφθςθ 
των κραδαςμϊν επιτυγχάνεται λόγω τθσ παραμόρφωςθσ του εξωτερικοφ κελφφουσ. 
 Για να είναι περιςςότερο εργονομικό κα ιταν προτιμότερο: 
 1. Οι κατακόρυφοι ιμάντεσ του κεφαλοδζματοσ να είναι από ςυνκετικζσ ίνεσ και όχι από 
ςκλθρό πλαςτικό.  
2. Θ ρφκμιςθ του ιμάντα του αυχζνα να γίνεται με κοχλία μιασ κίνθςθσ, για να ρυκμίηεται 
αφοφ ζχει φορεκεί.  
3. Στον ιμάντα προςϊπου να υπάρχει ανκιδρωτικι επζνδυςθ, θ οποία να αντικακίςταται 
και να πλζνεται.  
Ρρότυπα ΕΝ 397:2012,ΕΝ 50365:2002=1000 Vac 
 Σιμανςθ:  
CE 
Καταςκευαςτισ , Κωδικόσ προϊόντοσ ,Ζτοσ καταςκευισ 
440 vac (προςταςία από θλεκτρικό ρεφμα  
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Διθλεκτρικι αντοχι 0-1000V AC=EN 50365 (προςταςία από θλεκτρικό ρεφμα). Επίςθσ κα 
υπάρχει και αυτοκόλλθτθ ετικζτα με πλθροφορίεσ για τθν αςφαλι χριςθ, ςυντιρθςθ και 
αποκικευςθ.  
 
22. ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ  
Ρεδίο χριςθσ:  
Για όλεσ τισ εργαςίεσ ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ κατά τουσ κερινοφσ μινεσ  
Τεχνικζσ προδιαγραφζσ:  
Καπζλο τφπου Jockey με προςτατευτικό κζλυφοσ από ABS για προςταςία από χτυπιματα 
και γδαρςίματα.  
Ρρότυπο: ΕΝ 812  
Σιμανςθ:  
 CE  

 Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ  
 
23. ΩΤΟΑΣΡΛΔΕΣ  ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 
Ρεδίο χριςθσ: υποχρεωτικά όπου ο κόρυβοσ υπερβαίνει τα 90 dB(A), και δυνθτικά όπου ο 
κόρυβοσ υπερβαίνει τα 85 dB(A) για οκτάωρθ ζκκεςθ του εργαηομζνου.  
 Χαρακτθριςτικά: κζλυφοσ και ςτεφάνθ ςτιριξθσ ςτο κεφάλι με δυνατότθτα αυξομείωςθσ. 
Ανκιδρωτικζσ επενδφςεισ ςτουσ δακτφλιουσ που ζρχονται ςε επαφι με το ζξω αυτί για να 
είναι πιο εφχρθςτεσ. Ο προμθκευτισ κα πρζπει να προςκομίςει υποχρεωτικά, διάγραμμα 
με τθν εξαςκζνιςθ του ακουόμενου ιχου ανά οκτάβα ςυχνοτιτων. Το διάγραμμα πρζπει να 
ςυγκρικεί με τα αποτελζςματα τθσ μζτρθςθσ ϊςτε θ χριςθ τουσ να αντιμετωπίηει το 
ςυγκεκριμζνο κόρυβο. Υλικό καταςκευισ: κζλυφοσ από ςυνκετικό υλικό  
 Σιμανςθ: CE, καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ καταςκευισ  
 Ρρότυπα: ΕΝ-352-1 
 
24. ΡΑΝΤΕΛΟΝΛΑ ΕΓΑΣΛΑΣ 
Ρεδίο χριςθσ:  
Για όλεσ τισ εργαςίεσ  
Τεχνικζσ προδιαγραφζσ:  
Ραντελόνι εργαςίασ καταςκευαςμζνο από 98% βαμβάκι κ 2% ελαςτάν για μζγιςτθ άνεςθ 
ελευκερίασ κινιςεων κ ελαςτικότθτα. 
Τςζπεσ και υποδοχζσ πολλαπλϊν χριςεων με διπλζσ ραφζσ ςε όλο το μικοσ του 
Βαμβακερό φφαςμα 255gr 
 
25. ΜΡΛΟΥΗΑΚΛΑ Τ-SHIRT  
Μπλουηάκια από 100% βαμβακερό φφαςμα ςε διάφορα χρϊματα 
 
26. ΑΝΑΚΛΑΣΤΛΚΑ ΓΛΛΕΚΑ 

Ρεδίο χριςθσ : ςε όςουσ εργάηονται κοντά ςε κινοφμενα οχιματα ( απορριμματοφόρα , 
κακαριότθτα) .   
Είναι γιλζκα με ζντονα διακρινόμενο χρϊμα με δφο οριηόντιεσ λωρίδεσ  από Ειδικό 
αντανακλαςτικό υλικό .Ωσ υλικό καταςκευισ του γιλζκου είναι  πολυεςτζρασ 100% για 
καλφτερο ςυνδυαςμό άνεςθσ και μθχανικϊν αντοχϊν. 

Ρρότυπο ΕΝ 340>EN ISO 13688,471>EN ISO 20471 
Σιμανςθ:            

 CE 
 Καταςκευαςτι ,  κωδικό του προιόντοσ ,ζτοσ καταςκευισ  
 Εικονόςθμο  για αντανακλαςτικζσ ενδυμαςίεσ και οι κωδικοί 2,2 
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Μζγεκοσ: S/M/L/XL/XXL/XXXL/4XL/5XL 
 
27. ΝΛΤΣΕΑΔΕΣ 
 Ρεδίο χριςθσ: για όλεσ τισ εργαςίεσ με βροχι κ κρφο 
Χαρακτθριςτικά : 
• Σακάκι καταςκευαςμζνο από 100% πολυεςτζρα, φφανςθ 300DOxford με επικάλυψθ 
πολυουρεκάνθ (PU). 

• Να φζρει ελαφριά επζνδυςθ για το κρφο από 100% πολυεςτζρα (ποπλίνα). 

• Στο γιακά να φζρει εςωτερικά αναδιπλοφμενθ κουκοφλα και τα μανίκια να ζχουν 
εςωτερικά δεφτερο μανίκι κυζλθσ. 

• Να φζρει περιμετρικά του κορμοφ και ςτα μανίκια δυο οριηόντιεσ και δυο κάκετεσ 
αντανακλαςτικζσ ταινίεσ αργυροφ χρϊματοσ. 

• Να ζχει πολυχρθςτικζσ τςζπεσ και αδιαβροχοποιθμζνεσ ραφζσ. 

• Το χρϊμα του κα είναι κίτρινο. 

• Να κλείνει με φερμουάρ διπλισ ολίςκθςθσ το οποίο κα καλφπτεται με πατιλζτα. 

 Ρρότυπα: EN 20471, ΕΝ343, ΕΝ 342, EN ISO 13688 
• Εικονóςθμο για αντανακλαςτικζσ ενδυμαςίεσ και ο κωδικóσ 3 

• ΕΝ 343 (3-1) 

• Ραντελóνι καταςκευαςμζνο απó 100% πολυεςτζρα, φφανςθ 300DOxford με 
επικάλυψθ πολυουρεκάνθσ (PU) 

• Να ζχει ελαςτικι μζςθ για μεγαλφτερθ άνεςθ. 

• Να φζρει περιμετρικά ςτα μπατηάκια δυο οριηóντιεσ αντανακλαςτικζσ ταινίεσ αργυροφ 
χρϊματοσ. 

• Να ζχει αδιαβροχοποιθμζνεσ ραφζσ. 

• Το χρϊμα του κα είναι κίτρινο. 

 Ρρότυπα: EN 20471και  ΕΝ343 . 

• Εικονóςθμο για αντανακλαςτικζσ ενδυμαςίεσ και ο κωδικóσ 2 

• ΕΝ 343 (3-1) 

 Μζγεκοσ: S ζωσ 5XL (S,M, L, XL, XXL,XXXL,4XL,5XL) 
 
28. ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΛΑΒΟΧΟ  
Αδιάβροχο μπουφάν με αποςπϊμενα μανίκια με φερμουάρ κ αποςπϊμενθ εςωτερικι 
επζνδυςθ κ αποςπϊμενθ επζνδυςθ ςτο γιακά.Με 6 τςζπεσ αποκικευςθσ με 
φερμουάρ,μανςζτα ςτα μανίκια κ λάςτιχο ςτθ μζςθ.Κλείςιμο με φερμουάρ αμφίδρομο.Με 
αδιάβροχο φινίριςμα κ υψθλι περιεκτικότθτα ςε βαμβάκι για εξαιρετικι άνεςθ. 
Σφνκεςθ  
Φφαςμα Shell : 60% Βαμβάκι , 40% Ρολυζςτερ, Αντι-βρόχινο φινίριςμα 240g με υφαςμάτινθ 
γζμιςθ 100% πολυςτερικό 50g 
ΜΕΓΕΘΘ S-5XL  ΧΩΜΑ ΜΡΛΕ ΣΚΟΥΟ 
 
29. ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΛΑΣ  
Φόρμα εργαςίασ με τιράντα από φφαςμα ςφμμικτο 65% πολυζςτερ-35% βαμβάκι. Να ζχει 
τςζπθ ςτο ςτικοσ, πλαϊνζσ τςζπεσ κ τςζπθ για εργαλεία. Να κλείνει με φερμουάρ κ Velcro. 
Μεγζκθ S-5XL 
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30. ΑΔΛΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΛΕΣ 
Ρεδίο χριςθσ: Ρλφςιμο κάδων. 
Χαρακτθριςτικά : Είναι ποδιζσ τφπου ρόμπασ από ςυνκετικό υλικό.  
Ρρότυπα ΕΝ 13034 
Σιμανςθ : 

 CE   
 Καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, εργαςτιριο πιςτοποίθςθσ, ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο προςταςίασ από χθμικζσ ουςίεσ  

 

 
 
31 . ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΛΣ – ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ - ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ 
Ρεδίο χριςθσ: Εργαςίεσ ςε φψοσ για τισ οποίεσ είναι δφςκολο να ςυναρμολογθκοφν 
ικριϊματα.  
Χαρακτθριςτικά:  
αποτελοφνται από:  
• Ολόςωμθ εξάρτυςθ θ οποία είναι ςφςτθμα από ιμάντεσ που περικλείουν τα πόδια το 
ςτικοσ και τθ μζςθ και ζχουν δακτυλίουσ ςφνδεςθσ- αγκφρωςθσ ςτθν πλάτθ, ςτο ςτικοσ 
και ςτθ μζςθ.  
• Αποςβεςτιρεσ ενζργειασ τα οποία είναι ςυςτιματα που αποςβζνουν τθν ενζργεια ςε 
περίπτωςθ πτϊςθσ (ςυνικωσ με το ξιλωμα τμιματοσ τουσ)  
• Ανακόπτθσ πτϊςθσ απολφτωσ αυτόματοσ, από ανοξείδωτο ατςάλι. Τα ςυςτιματα αυτά 
μπλοκάρουν κατά τθν πτϊςθ και τθ ςταματοφν. Σε περίπτωςθ οριηοντίων μετακινιςεων 
πρζπει να είναι δυνατι θ κίνθςθ μζςω ςυρματόςχοινου αγκυρωμζνου ςε ςτακερά και 
αςφαλι ςθμεία μζςω του οποίου κα διζρχεται ο αποςβεςτιρασ ι ο ανακόπτθσ. Ρρότυπα 
ΕΝ 361 για τισ εξαρτφςεισ, 355 για αποςβεςτιρεσ και 358 για ανακόπτεσ.  

 Σιμανςθ: CE 
 
32. ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ  
Ρεδίο χριςθσ:Εργαςίεσ ςε φψοσ 
Ηϊνθ με επζνδυςθ πλιρωσ ρυκμιηόμενθ με γριγορθσ αποδζςμευςθσ ιμάντα. Ρλιρθσ με 
δφο πλευρικοφσ D δαχτυλίουσ που να μποροφν να μετακινθκοφν προσ τα πίςω. 
Ρρότυπο:ΕΝ 358 
 
33. ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΑΡΟ ΧΘΜΛΚΑ 
Ρεδίο χριςθσ: Σε ψεκαςμοφσ, βαφζσ .   
Χαρακτθριςτικά: Είναι ενιαίεσ  ςτολζσ που προςτατεφουν από πιτςιλίςματα χθμικϊν 
ουςιϊν και ςκόνεσ ενϊ παράλλθλα επιτρζπουν τθν αναπνοι του δζρματοσ.  
Ρρότυπα: ΕΝ 340:2003>EN ISO 13688/2013, ΕΝ 14605:2005 (τφποσ 4), ΕΝ-13034:2005 
(τφποσ 6), ΕΝ ISO 13982-1:2004 (τφποσ 5) , ΕΝ 14126:2003 ( τφποσ 4-Β), ΕΝ 1149-5:2008,EN 
1073-2 
Σιμανςθ:            

 CE 
 Καταςκευαςτισ, ζτοσ καταςκευισ , κωδικό του προϊόντοσ, εργαςτιριο 

πιςτοποίθςθσ  . 
 Εικονόςθμο  προςταςίασ  από πιτςιλίςματα  χθμικϊν ουςιϊν   
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Κωδικοί προςταςίασ :  

 4 προςταςία από αερολφματα (spray)  
 5 προςταςία από ςκόνεσ  
 6 προςταςία από πιτςιλίςματα υγρϊν ουςιϊν   

ΜΕΓΕΘΘ M-3XL   
 
34. ΡΟΔΛΕΣ ΣΥΓΓΚΟΛΘΤΩΝ 
Ρεδίο χριςθσ : Συγκολλιςεισ 
Χαρακτθριςτικά : Ροδιζσ από ειδικά επεξεργαςμζνο πυρίμαχο δζρμα (κροφτα). 
Ρρότυπο ΕΝ ISO 11611:2015 
Σιμανςθ : 
CE    
Καταςκευαςτισ , κωδικόσ προϊόντοσ , εργαςτιριο πιςτοποίθςθσ , ζτοσ καταςκευισ . 
Εικονόςθμο προςταςίασ. 
 
35. ΕΡΛΓΟΝΑΤΛΔΕΣ 
 Οι επιγονατίδεσ είναι καταςκευαςμζνεσ από καουτςοφκ ι από  ςυνκετικά υλικά πάχουσ 
τουλάχιςτον ενόσ εκατοςτοφ , ςτθν πρόςκια επιφάνεια κα φζρουν ραβδϊςεισ επικυμθτό 
τηελ για μεγαλφτερθ άνεςθ  , ςτθν οπίςκια επιφάνεια να φζρουν δφο ιμάντεσ ςυγκράτθςθσ 
ςτο γόνατο εφρουσ τουλάχιςτον δζκα πζντε χιλιοςτϊν , ελαςτικοφσ ι προςαρμοςμζνουσ με 
μθχανιςμό εφχρθςτθσ πόρπθσ .  
Εςωτερικά : από υλικό που επιτρζπει τθν αναπνοι του δζρματοσ  
Εξωτερικά : από υλικό που  είναι ανκεκτικό ςτθν τριβι , ςτισ χθμικζσ ουςίεσ αντιολιςκθτικό 
και εφκαμπτο  και ςυνοδεφονται από 2 ηεφγθ ιμάντων.     
Ρρότυπο EN 14404:2004+A1:2010  
 
36. ΡΟΔΛΑ ΣΑΜΑΑΚΛ   
Ροδιά ςαμαράκι με δεςίματα ςτο πλάϊ κ μία μπροςτινι τςζπθ ςε διάφορα χρϊματα. 
Μεγζκθ S-XXL 
 
37. ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΛΑ ΕΞΩΤΕΛΚΕΣ ΕΓΑΣΛΕΣ  
Ρεδίο χριςθσ: για όλεσ τισ εργαςίεσ με βροχι κ κρφο 
Χαρακτθριςτικά : 
• Μπουφάν τφπου Bomber(κοντό μπουφάν) καταςκευαςμζνο από 100% πολυεςτζρα, 
φφανςθ 300DOxford με επικάλυψθ πολυουρεκάνθ (PU). 

• Να φζρει ελαφριά επζνδυςθ για το κρφο από 100% πολυεςτζρα (ποπλίνα). 

• Στο γιακά κα ζχει επζνδυςθ φλισ κ να φζρει εςωτερικά αναδιπλοφμενθ κουκοφλα και τα 
μανίκια να ζχουν εςωτερικά δεφτερο μανίκι κυζλθσ. 

• Να φζρει περιμετρικά του κορμοφ και ςτα μανίκια δυο οριηόντιεσ και δυο κάκετεσ 
αντανακλαςτικζσ ταινίεσ αργυροφ χρϊματοσ. 

• Να ζχει πολυχρθςτικζσ τςζπεσ και αδιαβροχοποιθμζνεσ ραφζσ. 

• Το χρϊμα του κα είναι κίτρινο. 

• Να κλείνει με φερμουάρ διπλισ ολίςκθςθσ το οποίο κα καλφπτεται με πατιλζτα. 

 Ρρότυπα: EN 20471, ΕΝ343, ΕΝ 342,EN ISO 13688 
• Εικονóςθμο για αντανακλαςτικζσ ενδυμαςίεσ και ο κωδικóσ 3 

• ΕΝ 343 (3-1) 

Μζγεκοσ: S ζωσ 5XL (S,M, L, XL, XXL,XXXL,4XL,5XL) 
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38. ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ  
Ρεδίο χριςθσ : Συγκολλιςεισ 
Χαρακτθριςτικά :Το ςετ περιλαμβάνει Κουκοφλα, Μανίκια, Κάλυμμα μπότασ από ειδικά 
επεξεργαςμζνο πυρίμαχο δζρμα (κροφτα). 
Ρρότυπο για το κακζνα ΕΝ ISO 11611:2015 
Σιμανςθ : 
CE    
Καταςκευαςτισ , κωδικόσ προϊόντοσ , εργαςτιριο πιςτοποίθςθσ , ζτοσ καταςκευισ . 
Εικονόςθμο προςταςίασ. 
 
39. ΟΜΡΑ  
όμπα εργαςίασ από βαμβακερό φφαςμα 245g με εξαιρετικι αντοχι ςτα πλυςίματα κ με 3 
τςζπεσ αποκικευςθσ. 
Μεγζκθ:S-5XL 
 
40. ΟΜΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΛΝΘ  
όμπα εργαςίασ από βαμβακερό 100% φφαςμα 305g με εξαιρετικι αντοχι ςτα πλυςίματα κ 
με 3 τςζπεσ αποκικευςθσ. 
Μεγζκθ:S-3XL 
 
41. ΡΥΛΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ  
Ρεδίο χριςθσ: Ζκτακτεσ περιπτϊςεισ πυρόςβεςθσ.  
Χαρακτθριςτικά: Μονοκόμματεσ ςτολζσ ολόςωμεσ από πυρίμαχο υλικό κ ανακλαςτικζσ 
ταινίεσ. 
 
Ρρότυπα:EN 340, EN 15614,EN 1149-5,EN ISO 11612 
Σιμανςθ : 
CE    
Καταςκευαςτισ , κωδικόσ προϊόντοσ , εργαςτιριο πιςτοποίθςθσ , ζτοσ καταςκευισ . 
Εικονόςθμο πυρίμαχων ιδιοτιτων 
 
42. ΑΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ 
Ρεδίο χριςθσ : για όλεσ τισ εργαςίεσ  
Χαρακτθριςτικά: Θμιάρβυλο, με φψοσ που προςτατεφει τα ςφυρά ,με  προςτατευτικό 
κάλυμμα δακτφλων και αντιολιςκθτικι ςόλα πολυουρεκάνθσ κ καουτςοφκ  για μζγιςτθ 
αντιολίςκθςθ κ απορρόφθςθ των κραδαςμϊν.Από δζρμα NABUK,ανκριδωτικι επζνδυςθ,με 
πολυμερικό υλικό(όχι μεταλλικό) προςταςίασ δαχτφλων 200 Joule,ζνκετο προςταςίασ 
πζλματοσ ςυνκετικό κ όχι μεταλλικό ϊςτε να είναι πιο ελαφρφ,ειδικι εςωτερικι 
διαπνζουςα επζνδυςθ,ςφμφωνα με το EN 20345. 
      Ρρότυπο EN 20345:2011,S3,SRC,HRO 
      Σιμανςθ: 

 CE 
 Καταςκευαςτισ ,κωδικόσ προϊόντοσ ,ζτοσ καταςκευισ ,μζγεκοσ 
 Το ςφμβολο S3 που ςυμβολίηει: 
 Ρροςταςία δακτφλων  
 Απορρόφθςθ μθχανικισ ενζργειασ ςτθ φτζρνα  
 Υδατοπερατότθτα και απορρόφθςθ νεροφ 
 Ρροςταςία τθσ ςόλασ ζναντι διάτρθςθσ  
 Αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ 
 Στθ ςόλα oil resistant 
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Μζγεκοσ: 37-48 
 
43. ΓΑΛΟΤΣΕΣ 
Ρεδίο χριςθσ : εργαςίεσ ςε φπαικρο κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ . 
Χαρακτθριςτικά: Αδιάβροχθ μπότα από ςυνκετικό υλικό  με αντιολιςκθτικι ςόλα θ οποία 
κα ζχει ενδιάμεςθ ςόλα από νιτρίλιο για να απορρόφα πιο αποτελεςματικά τισ ανωμαλίεσ 
του εδάφουσ, ανκεκτικι ςτο πετρζλαιο, τα καφςιμα κ τα οξζα, να  ζχει καλφτερθ 
κερμομόνωςθ ,προςτατευτικά  δακτφλων και προςτατευτικό ζναντι διάτρθςθσ.  
Ρρότυπο  20345:2011,S5 SRC,EN 13832-2:2006 

Σιμανςθ:            
  CE 
 Καταςκευαςτισ ,κωδικόσ προϊόντοσ ,ζτοσ καταςκευισ ,μζγεκοσ 
 Το ςφμβολο S5 που ςυμβολίηει: 
 Ρροςταςία δακτφλων  
 Απορρόφθςθ μθχανικισ ενζργειασ ςτθ φτζρνα  
 Υδατοπερατότθτα και απορρόφθςθ νεροφ 
 Ρροςταςία τθσ ςόλασ ζναντι διάτρθςθσ 
 Αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ  

         Μζγεκοσ: 36-48 
 
44 . ΡΑΡΟΥΤΣΛΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΛΚΑ 
Χαρακτθριςτικά: Θμιάρβυλο, με φψοσ που προςτατεφει τα ςφυρά ,με προςτατευτικό 
κάλυμμα δακτφλων και αντιολιςκθτικι ςόλα 500V . 
      Ρρότυπο EN 20344:2011, 20345:2011 SB FO E P WRU HRO 
      Σιμανςθ: 

 CE 
 Καταςκευαςτισ ,κωδικόσ προϊόντοσ ,ζτοσ καταςκευισ ,μζγεκοσ 
 Το ςφμβολα SB,FO,E,P,WRU,HRO που ςυμβολίηουν: 
 Ρροςταςία δακτφλων  
 Απορρόφθςθ μθχανικισ ενζργειασ ςτθ φτζρνα  
 Υδατοπερατότθτα και απορρόφθςθ νεροφ 
 Ρροςταςία τθσ ςόλασ ζναντι διάτρθςθσ  
 Αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ  
 Στθ ςόλα oil resistant 
 Να ζχει ανταπεξζλκει τθ δοκιμι  διθλεκτρικισ αντοχισ ςε 5kV . 

 
Μζγεκοσ: 39-47 
 
45. ΡΑΡΟΥΤΣΛΑ ΑΝΤΛΟΛΛΣΚΘΤΛΚΑ  
Ραποφτςια αςφαλείασ από υψθλισ ποιότθτασ μικροίνεσ που είναι ανκεκτικζσ ςτο νερό κ να 
πλζνονται. 
Σόλα πολυουρεκάνθσ (PU) αυτοκακαριηόμενθ που να εμποδίηει τθν μόλυνςθ κ να παρζχει 
ενιςχυμζνθ αντίςταςθ ολίςκθςθσ κ ανκεκτικότθτα. 
Ρρότυπα:EN 20345 S2 SRC 
Σιμανςθ: 

 CE 
 Καταςκευαςτισ ,κωδικόσ προϊόντοσ ,ζτοσ καταςκευισ ,μζγεκοσ 
 Το ςφμβολο S2 που ςυμβολίηει: 
 Ρροςταςία δακτφλων  
 Απορρόφθςθ μθχανικισ ενζργειασ ςτθ φτζρνα  
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 Υδατοπερατότθτα και απορρόφθςθ νεροφ 
 Αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ 
 Στθ ςόλα oil resistant 

 
Μεγζκθ:34-48 
 
46. ΡΑΡΟΥΤΣΛΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΩ  
 Χαρακτθριςτικά: Σαμπό αςφαλείασ διάτρθτο για να αναπνζει το πόδι με 
μθ μεταλλικό ζνκετο προςταςίασ, αντιολιςκθτικό με απορρόφθςθ ενζργειασ κροφςθσ 
ςτθ φτζρνα, 100% μθ μεταλλικά κ αντιςτατικά 
Ρρότυπο ΕΝ 20345 SB E A SRC 
Σιμανςθ: 
 CE 
• Καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ καταςκευισ, μζγεκοσ 
 Ρροςταςία δακτφλων. 
Μεγζκθ:36-47 
 
47. ΜΟΝΩΤΛΚΑ ΕΓΑΛΕΛΑ 
ΣΕΤ ΑΡΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΡΟ: Ρζνςα μονωμζνθ βαρζωσ τφπου 1.000 v,Κόφτθσ - απογυμνωτισ 
καλωδίων 1.000 v , Κ Μυτοτςίμπιδo μονωμζνο βαρζωσ τφπου 1.000 v(διπλισ επίςτρωςθσ) 
Κατςαβίδι (3 ίςα και 3 ςταυροκατςάβιδα ) μονωμζνο  τφπου 1.000 v  
Ρεδίο χριςθσ: εργαςίεσ ςε χαμθλι τάςθ ταυτόχρονα με γάντια. 
Χαρακτθριςτικά: μόνωςθ χειρολαβισ διπλισ επίςτρωςθσ για επιπλζον αςφάλεια ζναντι 

τάςεωσ 1000 V κ μόνωςθ χειρολαβισ ζναντι τάςεωσ 1000 V για τα κατςαβίδια. 
 Σιμανςθ: Καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, αρικμόσ ςειράσ, ζτοσ καταςκευισ, ςιμα 

Διεκνοφσ Θλεκτροτεχνικισ Επιτροπισ (IEC 60900) 
 Ρρότυπα: ΕΝ-60900 Ε2 (Εργαςίεσ υπό τάςθ- Εργαλεία χειρόσ για χριςθ υπό τάςθ ζωσ 1000 

V εναλλαςςόμενου ρεφματοσ και 1500 V ςυνεχοφσ ρεφματοσ) 
 

ΑΚΟ 2ο  : ΤΟΡΟΣ, ΧΟΝΟΣ ΚΑΛ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ – ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ - 
ΚΑΤΘΣΕΛΣ 

 
 

Θ παραλαβι των υπό προμικεια υλικϊν κα γίνεται ςφμφωνα τισ διατάξεισ του 

Ν.4412/2016 και ςε ςυνεννόθςθ με το ΔΘΡΕΘΕ Ιωαννίνων..  

Σε περίπτωςθ παραγγελίασ ειδϊν τα οποία δε δφνανται να παραδοκοφν εντόσ του 

ανωτζρου χρονικοφ διαςτιματοσ, ο προμθκευτισ οφείλει να ενθμερϊςει τθν Υπθρεςία για 

το χρόνο παράδοςθσ των εν λόγω ειδϊν, ο οποίοσ δεν πρζπει να ξεπερνά τισ δζκα (10) 

θμζρεσ από τθν παραγγελία. 

Θ παράδοςθ κα γίνεται με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ του προμθκευτι. 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ προμικειασ των ειδϊν και θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ των 

υποχρεϊςεων του αναδόχου, κα γίνεται με ευκφνθ των αρμοδίων οργάνων των Υπθρεςιϊν 

για λογαριαςμό των οποίων εκτελείται θ ςυγκεκριμζνθ προμικεια. 
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Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθριςει πιςτά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, να προμθκευτεί 

εγκαίρωσ τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλλθλα και απαραίτθτα μζτρα ϊςτε να είναι 

ςυνεπισ ςτισ υποχρεϊςεισ του. 

Τα αναλϊςιμα υλικά που κα βρεκοφν κατά τον ζλεγχο παραλαβισ και μετά, κατά τθν 

περίοδο τθσ χρθςιμοποίθςισ τουσ, ακατάλλθλα κα επιςτραφοφν ςτον προμθκευτι, ο 

οποίοσ ζχει υποχρζωςθ να τα αντικαταςτιςει εντόσ δζκα (10) θμερϊν. Κατά τα λοιπά 

εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 206 και 207 του Ν.4412/16.  

Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνει για το 100% τθσ αξίασ του 

εκάςτοτε τιμολογίου, αφοφ υπογραφοφν τα ςχετικά Ρρωτόκολλα Ροςοτικισ και Ροιοτικισ 

Ραραλαβισ από τισ αρμόδιεσ Επιτροπζσ.  

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει το υλικό μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον 

τρόπο που ορίηει θ ςφμβαςθ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του 

αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 

4412/2016. 

Στισ ςυμβάςεισ για τθν πλθρωμι του τιμιματοσ απαιτοφνται κατ’ ελάχιςτο τα εξισ 

δικαιολογθτικά: α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι ςε 

περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ παραλαβισ, αποδεικτικό προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθν αποκικθ, 

ςφμφωνα με το άρκρο 208 β) αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ του φορζα 

γ) Τιμολόγιο του αναδόχου εισ τριπλοφν που να αναφζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». δ) 

Εξοφλθτικι απόδειξθ του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». 

ε) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ (άρκρο 200 του Ν.4412/16). 

Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο 

και τθν πλθρωμι, μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον 

προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. (άρκρο 200 παρ.6 του 

Ν.4412/16).  

Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα 

με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ 

ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται 

με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ ( Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων), θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 

ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Επί του ποςοφ τθσ κράτθςθσ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ 
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Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων διενεργείται κράτθςθ τζλουσ χαρτοςιμου 3%, 

πλζον ειςφοράσ 20% υπζρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ 

ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό 

παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό 

τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του 

άρκρου 36 του ν. 4412/201669 

γ) Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ ( Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν )  θ 

οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 

ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ.70.Επί  τθσ κράτθςθσ αυτισ υπολογίηεται χαρτόςθμο 3% και 

επί του χαρτοςιμου Ο.Γ.Α 20% 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ 

φόρου ειςοδιματοσ . 

Επίςθσ εξυπακοφεται ότι ςε κάκε ζτοσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ κα παραδοκεί το ιμιςυ τθσ 

ςυμβατικισ ποςότθτασ.  

Για τθν δαπάνθ ζχει εκδοκεί θ υπ. Αρικ. …… Α.Α.Υ. 
 
ΑΚΟ 3ο: ΕΡΛΤΟΡΘ ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ΚΑΛ ΡΑΑΛΑΒΘΣ 
 
Θ παραλαβι των υλικϊν γίνεται από αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ. 
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ 

ζλεγχοσ και καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο προμθκευτισ. 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ Επιτροπι Ραραλαβισ μπορεί: 
α) να παραλάβει το υλικό, 
β) να παραλάβει το υλικό με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 
γ) να απορρίψει το υλικό 
Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, κακϊσ και θ πιςτοποίθςθ τθσ 

ολοκλιρωςθσ όλων των υποχρεϊςεων του Αναδόχου, κα γίνει από τθν Επιτροπι 
Ραραλαβισ, που ζχει οριςκεί με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ71  

Θ Επιτροπι Ραραλαβισ μπορεί να ειςθγείται  ωσ κατά Νόμο αρμόδιο, για τθν επιβολι 
κυρϊςεων ςτον Ανάδοχο, ςε περίπτωςθ ςυμπεριφοράσ του αντίκετθσ προσ τα 
αναφερόμενα ςτθ ςφμβαςθ. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ των άρκρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 4ο : ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

                                                           
69

 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο 
αναγκαίο κζμα για τθν εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ 
απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Σουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του 
άρκρου 36 του ν. 4412/2016 
70

 Από 22-3-2017 βάςει τθσ ΚΤΑ 1191/2017 Τπουργϊν Οικονομικϊν –Δικαιοςφνθσ ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-
3-2017 ) 
7171

 Δεκνηηθό Σπκβνύιην ( άξζξν 65 παξ 1 Ν.3852/10) 
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1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ να ακολουκεί πιςτά τισ 
οδθγίεσ και τισ υποδείξεισ του Διμου . 

2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει ςτο Διμο οποιεςδιποτε αναφορζσ και 
πλθροφορίεσ του ηθτθκοφν ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

3. Ο Ανάδοχοσ ρθτά ευκφνεται για κάκε ενζργεια των υπαλλιλων, τυχόν ςυμβοφλων ι 
αντιπροςϊπων αυτοφ, ςυμπεριλαμβανομζνου ανεξαιρζτωσ οποιουδιποτε χρθςιμοποιθκεί 
από αυτόν για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων που αναλαμβάνει κακϊσ και για τισ τυχόν 
παρεπόμενεσ υποχρεϊςεισ. 

4. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργαςτεί με οποιαδιποτε Υπθρεςία, Επιτροπι ι και 
κάκε τρίτο, με τον τρόπο που κα του υποδείξει θ αρμόδια Δ/νςθ του Διμου. 

5. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τθν ζγκαιρθ και άριςτθσ ποιότθτασ 
προμικεια των υλικϊν, που ςυνιςτοφν το αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

6. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του που 
απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ 
νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι 
οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν.4412/16 

 
ΑΚΟ 5ο : ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ Σφμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ 

τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
Εάν ο Ανάδοχοσ προβεί ςε μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ 

ςυναίνεςθ του Διμου, θ τελευταία δικαιοφται, χωρίσ προθγοφμενθ όχλθςθ, να επιβάλει 
αυτοδικαίωσ τισ κυρϊςεισ για ακζτθςθ τθσ Σφμβαςθσ.  

 
ΑΚΟ 6ο : ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 
Τροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ πραγματοποιείται ςφμφωνα 

με όςα προβλζπονται ςτα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 7ο : ΜΟΝΟΜΕΘΣ ΛΥΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 

καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ, εφόςον: 
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ δυνάμει του άρκρου 132 του Ν.4412/16, 
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ 

καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/16και, ωσ εκ 
τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 133 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 8ο : ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 
Τροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ πραγματοποιείται ςφμφωνα 

με όςα προβλζπονται ςτα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 9ο : ΜΟΝΟΜΕΘΣ ΛΥΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 

καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ, εφόςον: 
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α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ δυνάμει του άρκρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ 
καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/16και, ωσ εκ 
τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 133 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 10ο : ΛΣΧΥΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 
Θ ςφμβαςθ κα ζχει διάρκεια από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ και για είκοςι τζςςερισ 

(24) μινεσ – δφο (2) χρόνια ι μζχρι εξαντλιςεωσ των ποςοτιτων, αν τοφτο ςυμβεί 
νωρίτερα. 

 
ΑΚΟ 11ο : ΚΘΥΞΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΡΤΩΤΟΥ – ΚΥΩΣΕΛΣ 
 
1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο 

όνομα του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου: 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν.4412/16, 
β) ςε περίπτωςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, εφόςον δε φόρτωςε, παρζδωςε ι 

αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον 
ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι 
τθν ςφμβαςθ όταν: 

α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι 
αντικαταςτάκθκε με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ (αρ. 204 του ν.4412/16). 
3. Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι 

ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο 
προσ παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

4. Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο 
των ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο 
εφαρμογισ του ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 12ο   : ΕΡΛΛΥΣΘ ΔΛΑΦΟΩΝ – ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΛΚΑΛΟ 
 
Θ παροφςα προμικεια διζπεται από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία ,κάκε διαφορά που κα 

προκφψει μεταξφ των Υπθρεςιϊν και του Αναδόχου, θ οποία κα αφορά ςτθν εκτζλεςθ, τθν 
εφαρμογι ι γενικά τισ ςχζςεισ που δθμιουργοφνται από αυτι, κα λυκεί από τα εδρεφοντα 
ςτο Νομό Ιωαννίνων αρμόδια δικαςτιρια. Είναι αυτονόθτο ότι πριν από οποιαδιποτε 
προςφυγι ςτα δικαςτιρια, τα ςυμβαλλόμενα μζρθ κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για 
φιλικι διευκζτθςθ των διαφορϊν που ενδεχόμενα να αναφφονται μεταξφ τουσ. 

Σε πίςτωςθ των ανωτζρω, θ παροφςα ςφμβαςθ αφοφ διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, 
υπογράφεται από τουσ ςυμβαλλόμενουσ ςε δφο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ζνα 
κατατζκθκε ςτθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου, το δε άλλο επιδόκθκε ςτον 
«ΑΝΑΔΟΧΟ». 
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ΟΛ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΛ 
 
Θ Ρρόεδροσ τθσ  
ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΚΟΛΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΘΣ  
ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟΥ ΚΕΑΤΟΥ 
 ΔΘΜΟΥ ΛΩΑΝΝΛΤΩΝ (ΔΘ.ΡΕ.ΚΕ.Λ) 
 
 

Κωτσαντή Υριστίνα                                                                                                          Ο Ανάδοχοσ 
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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
ΔΘΜΟΣ  ΛΩΑΝΝΛΤΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΖ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΑΙ ΠΡΟΥΟΛΙΚΖ ΑΓΩΓΖ 
(Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.). 

Λωάννινα: ../../2020 
Α.Ρ.:  

Γηεύζσλσε: Αβέρωυ 6 
Πιερουορίες: Γθάσα Δσαγγειία 
Τει. 26510 54061 
Email: npdd.okpapa@gmail.com 
ΦΑΞ: 26510 54061 
45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 
 

Δθμόςια Σφμβαςθ 
«ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΛΟΛΡΩΝ ΡΑΟΧΩΝ ΣΕ ΕΛΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ)» 
για  24 μινεσ (2 χρόνια) για τισ ανάγκεσ του  Οργανισμού  Κοινωνικής Προστασίας 

Αλληλεγγύης και Προστολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.). 
 
Στα Ιωάννινα ςιμερα …./…./ 2020, ιμερα ……………….., οι υπογράφοντεσ τθν παροφςα, 

αφενόσ ο  Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προστολικής Αγωγής 

(Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.),  ωσ ανακζτουςα αρχι, που εδρεφει ςτα Ιωάννινα,  με Α.Φ.Μ. ……………… και 

Δ.Ο.Υ Ιωαννίνων, και εκπροςωπείται νόμιμα από τον Ρρόεδρο κ. Πάνοσ Γημήτριο και 
αφετζρου θ εταιρεία ………………………………. –  Α.Φ.Μ. ………………- Δ.Ο.Υ.  …………………………., 
που κα καλείται ςτο εξισ «ανάδοχοσ/προμθκευτισ», ςυμφϊνθςαν και ζκαναν αποδεκτά τα 
ακόλουκα: 

 
Σφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. 203/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ . 

κατακυρϊκθκε ςτον ανάδοχο  το αποτζλεςμα του διεκνοφσ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ, για 
τθν προμικεια ΛΟΙΡΩΝ ΡΑΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) για 24 μινεσ (2 
χρόνια),  για τισ ανάγκεσ του Οργανισμού  Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και 

Προστολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) (διακιρυξθ 18313/5589 – 31/03/2020) και ςτθν τιμι τθσ 
οικονομικισ του προςφοράσ ………………………………. € 

Φςτερα από τα παραπάνω, οι ςυμβαλλόμενοι με τθν ιδιότθτα που προαναφζρκθκε και  
 
ζχοντασ υπόψθ: 

 

 Το Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Το Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν» 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-
2016)όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει .  

 Το Ν.2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» 
(Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Το Ν.2859/2000 «Κφρωςθ Κϊδικα Φ.Ρ.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει.  
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 Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο Γ.Ε.Μ.Θ. & εκςυγχρονιςμόσ τθσ 
Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει.  

 Το Ν.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων 
και πράξεων κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτό διοικθτικϊν οργάνων ςτο 
διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Το Ν.4013/2011 «περί ςφςταςθσ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 
και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-
2011), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Το άρκρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα 
εφαρμογισ του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ 
διατάξεισ» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Τισ διατάξεισ του Ν.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-
03-2014), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Το Ν.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ 
τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»(ΦΕΚ 143/Α/28-
06-2014) , όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

 Τισ διατάξεισ του Βιβλίου IV ( άρκρα 345-374 ) Ν.4412/16 που διζπουν τισ διαφορζσ 
που αναφφονται από πράξεισ θ παραλιψεισ ,οι οποίεσ εκδίδονται θ ςυντελοφνται 
μετά τθν 26/6/2017 κακϊσ και τισ διατάξεισ του Ρ.Δ 39/17 «Κανονιςμόσ εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ)», 

 Το. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ 
διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 
82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που 
μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των 
νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα » , τθσ κοινισ απόφαςθσ των 
Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 
‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ 
τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ 
Οικονομίασ και Οικονομικϊν με αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) 
“Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ”, 

 Τθ διάταξθ τθσ παραγράφου 16 άρκρου 47 Ν.4472/17 με βάςθ τθν οποία  θ  
δθμοςίευςθ  τθσ προκιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ αντικακιςτά τθν υποχρζωςθ 
δθμοςίευςθσ ςτο Τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ 
Κυβζρνθςθσ θ οποία παφει να ιςχφει λόγω ζκδοςθσ τθσ Υ.Α 57654/22.5.2017 ( ΦΕΚ 
1781/23.5.2017 τ.Β ) 

 Τθν  με αρ.  57654/22.5.2017 Υπουργικι Απόφαςθ (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β’ ) 
«φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων του Υπουργείου Οικονομίασ και  
Ανάπτυξθσ.  

 Τθν με αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017 τ.Β 1924) Απόφαςθσ του 
Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», 

 Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/7 ΤΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ τθσ 5θσ Ιανουαρίου 
2016 για τθν κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο Ρρομικειασ 
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 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν 
Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων 
πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ» 

 του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ 
διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ» 

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

 του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου 
ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ» 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και 
Ρολιτιςτικά Θζματα" 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια 
ζγγραφα και ςτοιχεία" 

 του π.δ. 80/2016 (Α'145) "Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ" 

 τθσ με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 του ν. 4555/18 (φ 133/18 τ.α') «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ - 
Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. *Ρρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣΙ»+ - υκμίςεισ.... και άλλεσ διατάξεισ» 

 τισ διατάξεισ του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/8-6-2006) «Δθμοτικόσ και Κοινοτικόσ 
Κϊδικασ» όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν 

 τθσ υπ. αρικ. 43726/8-6-2019 (Φ.Ε.Κ. 2208/2019 τεφχοσ Βϋ) Κ.Υ.Α. - Ραροχι μζςων 
ατομικισ προςταςίασ ςε υπαλ¬λιλουσ των OTA α' και β' βακμοφ και των νομι¬κϊν 
προςϊπων αυτϊν και μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ 

 του Φ.Ε.Κ. 4584/2019, τεφχοσ Βϋ(13/12/2019) - Μερικι τροποποίθςθ τθσ αρικμ. 
43726/7-6-2019 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ «Ραροχι μζςων ατομικισ 
προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των ΟΤΑ α' και β' βακμοφ και των νομικϊν προςϊπων 
αυτϊν και μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ» (Β' 2208) 

 

κακϊσ και 

 το υπ. αρικ. 45651/11257-22/07/2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
προσ τισ υπθρεςίεσ και τα Νομικά Ρρόςωπα του Διμου 

 τθν κατάςταςθ δικαιοφχων του ΟΚΡΑΡΑ 

 το πρωτογενζσ αίτθμα όπωσ αναρτικθκε ςτο ΚΘΜΔΘΣ με ΑΔΑΜ 20REQ006439997 
2020-03-17, τθν Α.Α.Υ. Α-170 (Αρ. απόφαςθσ 433) – 17/03/2020 (ΑΔΑ 6ΕΑΟΚΡΕ-
ΟΦΗ), με τθν οποία εγκρίκθκε το πρωτογενζσ αίτθμα (ΑΔΑΜ 20REQ006440033 
2020-03-17) και τθν επικαιροποιθμζνθ κατάςταςθ δικαιοφχων του ΟΚΡΑΡΑ, όπωσ 
υποβλικθκαν μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου  

 το υπ. αρικ. 659/23-9-2019 ζγγραφο του Γιατροφ Εργαςίασ ςχετικά με τθν εκτίμθςθ 
των υφιςτάμενων κατά τθν εργαςία κινδφνων για τθν υγεία των εργαηομζνων, όπωσ 
αυτό κοινοποιικθκε ςτθν Δ/νςθ οικονομικϊν Υπθρεςιϊν με το υπ. αρικ. 
58846/4993-7/10/2019 ζγγραφο του γενικοφ Γραμματζα 

 το υπϋ αρικ. 71059/17998 – 07/11/2019  ζγγραφο προσ Τεχνικό αςφαλείασ και 
Σφλλογο Εργαηομζνων 
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 το υπ. αρικ. 75053/19077-21/11/2019 ζγγραφο προσ τον Τεχνικό Αςφαλείασ που 
ορίςτθκε με τθν υπ. αρικ. 74117/6464-18/11/2019 (ΑΔΑ ΨΡΗΘΩΕΩ-ΑΟ4) απόφαςθ 
του Δθμάρχου Ιωαννίνων 

 το υπ. αρικ. 81618/18373-17/12/2019 ζγγραφο του Τεχνικοφ Αςφαλείασ 

 Τθν μελζτθ του Διμου Ιωαννιτϊν 

 Τθν υπ. Αρικ. 18313/5589  - 31/03/2020 Διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ 

 Τθν  με αρικμό 203/2020 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ( ΑΔΑ Ω2ΝΒΩΕΩ-
ΘΜΓ)   με τθν οποία εγκρίκθκαν α) οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και β) καταρτίςκθκαν  
οι όροι διακιρυξθσ για τθν παραπάνω προμικεια 

 Τισ  ανάγκεσ του ΟΚΡΑΡΑ  για τθν παραπάνω προμικεια ,                                                     
 
υπογράφουν τθν ςφμβαςθ αυτι με τουσ ακόλουκουσ όρουσ: 
 
ΑΚΟ 1ο : ΣΥΜΒΑΤΛΚΟ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ-ΡΟΣΟΤΘΤΑ-ΤΛΜΘ 
 
Ωσ αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται θ προμικεια ΛΟΙΡΩΝ ΡΑΟΧΩΝ ΣΕ 

ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) για 24 μινεσ (2 χρόνια), για τισ ανάγκεσ του 
Οργανισμού  Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προστολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.), 
ςφμφωνα με τον πίνακα που ακολουκεί: 

 
 

 

ΟΚΡΑΡΑ 
Κ.Α.: 10.6063 
ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ: 263 

   α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 1.982 1,90 3.765,80 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 8 1,00 8,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΙΝΑ (ηευγάρι) 10 1,80 18,00 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ (ηευγάρι) 4 21,00 84,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ PVC (ηευγάρι) 104 2,20 228,80 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΘΣΘΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  3.548 9,00 31.932,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ (ηευγάρι)   8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΟ 1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 10.580 10,00 105.800,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΘΜΙΣΕΩΣ ΡΟΣΩΡΟΥ Α13 ι ΙΣΟΔΥΝΑΜΘ 
ΦΙΛΤΟΜΑΣΚΑ 4 20,00 80,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ 4 18,00 72,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ AVEC 23   105,00 0,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ 588 5,00 2.940,00 

13 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ   900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΘΛΙΑΚΘ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 2 13,00 26,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 4 5,00 20,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 4 9,00 36,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΣΘΣ GOGGLES   12,00 0,00 

18 ΚΑΝΘ 16 10,00 160,00 

19 ΘΜΙΚΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΙΔΑ   15,00 0,00 

20 ΑΣΡΙΔΙΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ   18,00 0,00 

21 ΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΠ ΡΤΩΣΘ   20,00 0,00 
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22 ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ 22 12,00 264,00 

23 ΩΤΟΑΣΡΙΔΕΣ ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 8 8,00 64,00 

24 ΡΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ 10 25,00 250,00 

25 ΜΡΛΟΥΗΑΚΙΑ T-SHIRT 36 7,00 252,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 30 6,00 180,00 

27 ΝΙΤΣΕΑΔΕΣ 14 45,00 630,00 

28 ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΟΧΟ 4 38,00 152,00 

29 ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 4 22,00 88,00 

30 ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΙΕΣ 96 18,00 1.728,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ, ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ   160,00 0,00 

32 ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΧΘΜΙΚΑ  4 12,00 48,00 

34 ΡΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ 4 15,00 60,00 

35 ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 14 15,00 210,00 

36 ΡΟΔΙΑ ΣΑΜΑΑΚΙ 182 12,00 2.184,00 

37 ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00 

38 ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ   70,00 0,00 

39 ΟΜΡΑ 68 16,00 1.088,00 

40 ΟΜΡΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 268 20,00 5.360,00 

41 ΡΥΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00 

42 ΑΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  30 45,00 1.350,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 182 18,00 3.276,00 

44 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ 4 65,00 260,00 

45 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΘΤΙΚΑ 278 35,00 9.730,00 

46 ΡΑΡΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΟ 68 38,00 2.584,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ 4 100,00 400,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 18.188   175.328,60 

  Φ.Ρ.Α. 24%     42.078,86 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ     217.407,46 
 
 

Ο Οργανισμός  Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προστολικής Αγωγής 

(Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)διατθρεί το δικαίωμα να αυξιςει τθν ποςότθτα των προσ προμικεια ειδϊν 
κατά ποςότθτα 25% με αντίςτοιχθ αφξθςθ τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ, χωρίσ καμία 
αντίρρθςθ του προμθκευτι με τουσ ίδιουσ όρουσ (δικαίωμα προαίρεςθσ). Αναλυτικά οι 
ποςότθτεσ αναφζρονται ςτον παρακάτω πίνακα: 
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ΟΚΡΑΡΑ ΜΕ ΡΟΑΛΕΣΘ 
Κ.Α.: 10.6063 
ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ: 263 

       

α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΡΟΑΛΕΣΘΣ 

25% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΡΟΣΟΥ 

ΡΟΑΛΕΣΘΣ 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΜΕ 
ΡΟΑΛΕΣΘ 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

ΜΕ 
ΡΟΑΛΕΣΘ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 1.982 1,90 3.765,80 496 942,40 2.478 4.708,20 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 8 1,00 8,00 2 2,00 10 10,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΙΝΑ (ηευγάρι) 10 1,80 18,00 3 5,40 13 23,40 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ (ηευγάρι) 4 21,00 84,00 1 21,00 5 105,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ PVC (ηευγάρι) 104 2,20 228,80 26 57,20 130 286,00 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΘΣΘΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  3.548 9,00 31.932,00 887 7.983,00 4.435 39.915,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ (ηευγάρι)   8,00 0,00   0,00 0 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΟ 1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 10.580 10,00 105.800,00 2.645 26.450,00 13.225 132.250,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΘΜΙΣΕΩΣ ΡΟΣΩΡΟΥ Α13 ι ΙΣΟΔΥΝΑΜΘ 
ΦΙΛΤΟΜΑΣΚΑ 4 20,00 80,00 1 20,00 5 100,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ 4 18,00 72,00 1 18,00 5 90,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ AVEC 23   105,00 0,00   0,00 0 0,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ 588 5,00 2.940,00 147 735,00 735 3.675,00 

13 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ   900,00 0,00   0,00 0 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΘΛΙΑΚΘ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 2 13,00 26,00 1 13,00 3 39,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 4 5,00 20,00 1 5,00 5 25,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 4 9,00 36,00 1 9,00 5 45,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΣΘΣ GOGGLES   12,00 0,00   0,00 0 0,00 

18 ΚΑΝΘ 16 10,00 160,00 4 40,00 20 200,00 
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19 ΘΜΙΚΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΙΔΑ   15,00 0,00   0,00 0 0,00 

20 ΑΣΡΙΔΙΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ   18,00 0,00   0,00 0 0,00 

21 ΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΠ ΡΤΩΣΘ   20,00 0,00   0,00 0 0,00 

22 ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ 22 12,00 264,00 6 72,00 28 336,00 

23 ΩΤΟΑΣΡΙΔΕΣ ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 8 8,00 64,00 2 16,00 10 80,00 

24 ΡΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ 10 25,00 250,00 3 75,00 13 325,00 

25 ΜΡΛΟΥΗΑΚΙΑ 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 ΝΙΤΣΕΑΔΕΣ 14 45,00 630,00 4 180,00 18 810,00 

28 ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΟΧΟ 4 38,00 152,00 1 38,00 5 190,00 

29 ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 4 22,00 88,00 1 22,00 5 110,00 

30 ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΙΕΣ 96 18,00 1.728,00 24 432,00 120 2.160,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ, ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ   160,00 0,00   0,00 0 0,00 

32 ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00   0,00 0 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΧΘΜΙΚΑ  4 12,00 48,00 1 12,00 5 60,00 

34 ΡΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ 4 15,00 60,00 1 15,00 5 75,00 

35 ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 14 15,00 210,00 4 60,00 18 270,00 

36 ΡΟΔΙΑ ΣΑΜΑΑΚΙ 182 12,00 2.184,00 46 552,00 228 2.736,00 

37 ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00   0,00 0 0,00 

38 ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ   70,00 0,00   0,00 0 0,00 

39 ΟΜΡΑ 68 16,00 1.088,00 17 272,00 85 1.360,00 

40 ΟΜΡΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 268 20,00 5.360,00 67 1.340,00 335 6.700,00 

41 ΡΥΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00   0,00 0 0,00 

42 ΑΒΥΛΑ 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 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ 4 65,00 260,00 1 65,00 5 325,00 
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45 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΘΤΙΚΑ 278 35,00 9.730,00 70 2.450,00 348 12.180,00 

46 ΡΑΡΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΟ 68 38,00 2.584,00 17 646,00 85 3.230,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ 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.Ρ.Α. 24%     42.078,86   10.547,28   52.626,14 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ     217.407,46   54.494,28   271.901,74 
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ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ (για τα είδθ που απαιτοφνται) 
 
 

Τα προσ προμικεια είδθ  κα πρζπει να πλθροφν τα κάτωκι: 
 
1. ΓΑΝΤΛΑ  ΑΡΟ  ΝΛΤΛΛΛΟ  
Χαρακτθριςτικά: Μικοσ περίπου 30cm. Ράχοσ 0,5 mm.  Υλικό καταςκευισ νιτρίλιο με 
εςωτερικι επζνδυςθ από ανκιδρωτικό υλικό.  Ελάχιςτα επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν 3,1,0,1 
, που ςθμαίνει: 
• 3 (τριβι) 
• 1 (κοπι με λεπίδα) 
• 1 (διάτρθςθ) 
Ρρότυπα ΕΝ 388, 420, EN ISO 374-1:2016,EN ISO 374-5:2016 
 Σιμανςθ: 
• CE 
• Ρρομθκευτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ 
• Εικονόςθμο προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 3,1,0,1, 
• Εικονόςθμα προςταςίασ από χθμικζσ ουςίεσ 
Μζγεκοσ: 7 ζωσ 11 (S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11) 

 
 
2. ΓΑΝΤΛΑ ΑΡΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΛ ΝΛΤΛΛΛΟ 
Ρεδίο χριςθσ : εργαςίεσ ςτισ οποίεσ το εμπρόσ μζροσ τθσ παλάμθσ μπορεί να εκτεκεί ςε 
χθμικζσ ουςίεσ ι ςε υγρό περιβάλλον όπωσ ςτα ςυνεργία ςυντιρθςθσ ςε υγρό περιβάλλον , 
ςε υδραυλικοφσ και ςε βαφζσ . 
Ζχουν μικοσ 20-25 cm.  
Το εμπρόσ μζροσ τθσ παλάμθσ είναι καταςκευαςμζνο από νιτρίλιο ϊςτε να το προςτατεφει 
από χθμικζσ ουςίεσ ενϊ το πίςω από φφαςμα ϊςτε να είναι πιο εφχρθςτο. 
Με ελάχιςτα επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν 3,1,2,1 όπου: 

 3(τριβι) 
 1(κοπι με λεπίδα) 
 2(διάςχιςθ) 
 1(διάτρθςθ) 

Ρρότυπα ΕΝ 388,420 
 Σιμανςθ:       

 CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προιόντοσ , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο  προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 3,1,2,1. 

 
Μζγεκοσ: 8 ζωσ 10 (8,9, 10 ) 
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3. ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΛΝΑ ΓΑΝΤΛΑ 
Ρεδίο χριςθσ : Εργαςίεσ ςτισ οποίεσ απαιτείται προςταςία από απλοφσ μθχανικοφσ 
κινδφνουσ (τριβζσ , ςυμπιζςεισ , εκδορζσ ) ςε ςτεγνό περιβάλλον όπωσ εργαηόμενοι ςε 
απορριμματοφόρα, οικοδόμοι , ςε κιπουσ , μθχανοτεχνίτεσ   
Χαρακτθριςτικά :Ζχουν μικοσ 20-25 cm,και πάχοσ 1-1,2mm.  
Το εμπρόσ μζροσ του γαντιοφ και τα δάχτυλα από βόειο δζρμα και το πίςω μζροσ από 
βαμβακερό φφαςμα με ελαςτικι ταινία ςφςφιξθσ . 
 Ρρότυπα ΕΝ 388, 420 με ελάχιςτα επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν: 

 2 (τριβι) 
 2 (κοπι με λεπίδα) 
 2 (διάςχιςθ) 
 3 (διάτρθςθ)        

    
  Σιμανςθ: 

 CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό  προϊόντοσ , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο  προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 2,2,2,3.                 

            

     
 
4. ΓΑΝΤΛΑ ΜΟΝΩΤΛΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ 

Ρεδίο εφαρμογισ : εργαςίεσ ςε χαμθλι τάςθ . 
Ζχουν μικοσ περίπου 30cm.και είναι καταςκευαςμζνα από ςυνκετικό υλικό χωρίσ 
ραφζσ . 
Ρρότυπο ΕΝ 60903 

    Σιμανςθ: 
 CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προιόντοσ , αρικμόσ ςειράσ . 
 00(Ρροςταςία μζχρι 500V) 
 RC (Αυξθμζνθ μθχανικι αντοχι ,αντοχι ςε όηον ,οξζα, πετρελαιοειδι, 

ψφχοσ ) 
 Κωδικόσ εργαςτθρίου πιςτοποίθςθσ  
 Ζτοσ και μινα καταςκευισ 
 Σιμα διεκνοφσ θλεκτροτεχνικισ επιτροπισ (IEC)    

Σθμειϊνεται ότι θ κλάςθ αφορά ςτθν τάςθ εργαςίασ από τθν οποία προςτατεφουν τα 
γάντια . Αν χρθςιμοποιθκοφν για προςταςία από μζςθ τάςθ τότε πρζπει να επιλεγοφν 
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γάντια κλάςθσ 2 τα οποία είναι πιο χοντρά αλλά προορίηονται μόνο για χειριςμοφσ και όχι 
για εργαςία .  
Μζγεκοσ: 9-11 

 
 
5. ΓΑΝΤΛΑ ΑΡΟ PVC  
Ρεδίο χριςθσ : Πταν απαιτείται προςταςία από χθμικοφσ , μθχανικοφσ και βιολογικοφσ 
κινδφνουσ  , όπωσ εργαηόμενοι ςε απορριμματοφόρα ( εναλλακτικι λφςθ) ςε κακαριςμοφσ 
κάδων , ςε νεκροταφεία .   
Χαρακτθριςτικά : Ζχουν μικοσ 27cm και πάχοσ 1mm. 
Είναι καταςκευαςμζνα από PVC και ωσ εςωτερικι επζνδυςθ ζχουν    ανκιδρωτικό υλικό. 
Με ελάχιςτα επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν 3,1,2,1 

 3(τριβι) 
 1(κοπι με λεπίδα) 
 2(διάςχιςθ) 
 1(διάτρθςθ) 

            Ρρότυπα ΕΝ 388,420,374 
            Σιμανςθ:      

 CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προϊόντοσ  , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο  προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 3,1,2,1. 
 Εικονόςθμο προςταςίασ από χθμικζσ ουςίεσ και μικροοργανιςμοφσ.  

                       
 

 
 
6. ΓΑΝΤΛΑ ΕΛΑΣΤΛΚΑ ΜΛΑΣ ΧΘΣΘΣ   

Ρεδίο χριςθσ : για αντιμετϊπιςθ χθμικϊν ουςιϊν ι μικροοργανιςμϊν . 
Ζχουν μικοσ περίπου 20 cm και πάχοσ τουλάχιςτον 0,1mm για μζγιςτθ αντοχι. 
Και είναι καταςκευαςμζνο από νιτρίλιο .Είναι μιασ χριςθσ και δεν ζχει ςθμαςία θ 
μθχανικι αντοχι . 
Και είναι ςυςκευαςμζνα ςε κουτιά  100  τεμαχίων. 
Ρρότυπα ΕΝ 374-1:2016,EN ISO 374-5:2016 
Σιμανςθ: 

  CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προιόντοσ , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο προςταςίασ από χθμικζσ ουςίεσ και μικροοργανιςμοφσ. 
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Μεγζκθ: 7-10 (S-XL) 
 
7. ΓΑΝΤΛΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ 

Ρεδίο χριςθσ : ςυγκολλιςεισ  
Είναι καταςκευαςμζνα από ειδικά επεξεργαςμζνο δζρμα με εςωτερικι επζνδυςθ τα 
οποία παρζχουν προςταςία από μθχανικοφσ κινδφνουσ, επαφι με κερμότθτα και από 
μικρζσ εκτοξεφςεισ λιωμζνων μετάλλων.  

           Με ελάχιςτα επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν 3,1,3,4. 
           Με ελάχιςτα επίπεδα κερμικϊν αντοχϊν 4,1,3,3,4,Χ. 
            Ρρότυπα ΕΝ 388,420,407 
            Σιμανςθ:       

 CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προιόντοσ , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο  προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 3,1,3,4. 
 Εικονόςθμο προςταςίασ από τθν κερμότθτα.  

 
  8.    ΜΑΣΚΑ ΦΛΛΤΟ  1 

 Χαρακτθριςτικά: Μάςκα με ενςωματωμζνο φίλτρο κατακράτθςθσ ςκόνθσ από ςυνκετικό 
υλικό με διπλό ιμάντα προςαρμογισ που κα καλφπτει μφτθ, ςτόμα και 
πθγοφνι. 
Διατίκεται ςε ςυςκευαςίεσ ανά 10−30 τεμάχια. Αν τθρθκοφν οι κανόνεσ υγιεινισ μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί μζχρισ ότου ο χριςτθσ αντιλθφκεί ότι δυςχεραίνεται θ αναπνοι του. 
Ρρότυπα: ΕΝ 149 
Σιμανςθ: Θ μάςκα και τα φίλτρα πρζπει να ζχουν ανεξίτθλα τυπωμζνα τα εξισ: 
• CE 
• FFP1 
• Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ 
• Κωδικόσ Εργαςτθρίου Ριςτοποίθςθσ 
 
9. ΜΑΣΚΑ  ΘΜΛΣΕΩΣ  ΡΟΣΩΡΟΥ ΜΕ  ΦΛΛΤΑ Α1 3 Ι ΛΣΟΔΥΝΑΜΘ ΦΛΛΤΟΜΑΣΚΑ  
Χαρακτθριςτικά: 
Κυρίωσ μάςκα από ςυνκετικό υλικό με ιμάντεσ προςαρμογισ που κα καλφπτουν μφτθ, 
ςτόμα και πθγοφνι.  Είναι προτιμότερθ μάςκα με διπλά φίλτρα, ωσ πιο άνετθ 
Ρρζπει να επιλζγεται το κατάλλθλο φίλτρο, που ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ είναι 
Α1 3 (χρϊματοσ καφζ και λευκοφ) που παρζχει προςταςία από οργανικά αζρια και ατμοφσ 
και ςωματίδια ι Α2 3 εφόςον διακζτει θ καταςκευαςτικι εταιρεία. Θ μάςκα πρζπει να 
διατίκεται ςε μεγζκθ Small,Medium,Large για καλφτερθ προςαρμογι. 
Ρρότυπα: ΕΝ 140 για τθ μάςκα και ΕΝ 141>EN14387 για φίλτρα 
Σιμανςθ: Θ μάςκα και τα φίλτρα πρζπει να ζχουν ανεξίτθλα τυπωμζνα τα εξισ: 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ (ςτα φίλτρα και  θμερομθνία 
λιξθσ). 
• Κωδικόσ Εργαςτθρίου Ριςτοποίθςθσ 
• Στα φίλτρα κα υπάρχει και χρωματικόσ κϊδικασ (καφζ και άςπρο) 
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10. ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ 
Χαρακτθριςτικά: Μάςκα που καλφπτει όλο το πρόςωπο με οπτικοφσ δίςκουσ που 
απορροφοφν τθν ακτινοβολία των ςυγκολλιςεων κ κρατείται με το χζρι (Αςπίδιο).  Ωσ υλικό 
καταςκευισ είναι προτιμότερο το fiberglass. 
Ρρότυπο: ΕΝ 166,169,175 
Σιμανςθ: 
• Στο πλαίςιο: 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Ζτοσ καταςκευισ. 
• F Μθχανικι αντοχι 
• Στον οπτικό δίςκο: 
• 1 Οπτικι κλάςθ 
• 9 ζωσ 14 βακμόσ ςκίαςθσ 
Οι ζγχρωμοι οπτικοί δίςκοι πρζπει να μποροφν να αλλάηουν για να χρθςιμοποιείται θ 
κατάλλθλθ ςκίαςθ ανάλογα με το είδοσ τθσ εργαςίασ και τθν ζνταςθ του ρεφματοσ 
ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του προτφπου ΕΛΟΤ−ΕΝ 169.   
 
11. ΜΑΣΚΑ  ΟΛΟΚΛΘΟΥ  ΡΟΣΩΡΟΥ ΜΕ ΦΛΛΤΑ ΑΒΕΚ2 3  
Κυρίωσ μάςκα από ςυνκετικό υλικό με ιμάντεσ προςαρμογισ που κα καλφπτει όλο το 
πρόςωπο, ςυμπεριλαμβανομζνων των οφκαλμϊν.  Ρρζπει να επιλζγεται το κατάλλθλο 
φίλτρο, που ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ είναι το ΑΒΕΚ2 3 (χρϊματοσ καφζ, γκρι, 
κίτρινου, πράςινου και λευκοφ) που παρζχει προςταςία από όλουσ τουσ χθμικοφσ ρφπουσ 
ςε αζρια μορφι (οργανικά, ανόργανα, ατμοφσ οξζων, αμμωνία) και μικροοργανιςμοφσ. 
Ρρότυπα: ΕΝ 136 για τθ μάςκα και ΕΝ 141>EN14387 για φίλτρα 
Σιμανςθ: Θ μάςκα και τα φίλτρα πρζπει να ζχουν ανεξίτθλα τυπωμζνα τα εξισ: 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ (ςτα φίλτρα και θμερομθνία 
λιξθσ). 
• Κωδικόσ Εργαςτθρίου Ριςτοποίθςθσ 
• Στα φίλτρα κα υπάρχει και χρωματικόσ κϊδικασ (καφζ, γκρι, κίτρινο, πράςινο και άςπρο) 
 
12. ΜΑΣΚΑ ΜΛΑΣ ΧΘΣΘΣ  
Χαρακτθριςτικά: 
Κυρίωσ μάςκα από ςυνκετικό υλικό με ιμάντεσ προςαρμογισ που κα καλφπτουν μφτθ, 
ςτόμα και πθγοφνι. 
 Ρεριγραφι 
Μάςκα 3 Φφλλων Οδοντιατρικι Με Λάςτιχο (99% φιλτράριςμα) για προςταςία από 
μικρόβια,βακτιρια κ ιοφσ. 
Χαρακτθριςτικά 

 Μάςκα προςταςίασ 3 φφλλων με φιλτράριςμα ≥ 99% 
 Με μεταλλικό ζλαςμα 
 Εφκαμπτο ζλαςμα από αλουμίνιο 
 Τφπου IIR (splash resistant) 
 Κουτί 50 τεμαχίων 

13. ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΛΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ  
Ρεδίο χριςθσ:Μζςο προςταςίασ ζκτακτθσ ανάγκθσ(επζμβαςθ ςε πυρκαγιά). 
Χαρακτθριςτικά:Θα αποτελείται από τθ φιάλθ υψθλισ πίεςθσ αζρα,τθ μάςκα αλόκλθρου 
προςϊπου,το μειωτιρα πίεςθσ,τον αεροπνεφμονα,τισ προειδοποιθτικζσ διατάξεισ κ το 
ςφςτθμα ανάρτθςθσ.Το ςφςτθμα κα λειτουργεί απομονϊνοντασ το χριςτθ από τουσ 
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ρφπουσ και τροφοδοτϊντασ τον με πεπιεςμζνο αζρα που,μζςω του μειωτείρα και του 
αεροπνεφμονα,κα ζχει μικρι πίεςθ ϊςτε να κακίςταται αναπνεφςιμοσ. 
Ρρότυπο ΕΝ 137,MED 
Σιμανςθ CE,κωδικόσ προϊοντοσ,κωδικόσ εργαςτθρίου πιςτοποίθςθσ,καταςκευαςτισ,ζτοσ 
καταςκευισ,αρικμόσ παρτίδασ 
 
14. ΓΥΑΛΛΑ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΑΡΟ ΘΛΛΑΚΘ ΑΚΤΛΝΟBΟΛΛΑ  

Ρεδίο χριςθσ : ςε εργαςίεσ ςτο φπαικρο τουσ κερινοφσ μινεσ  
Αποτελείται από οπτικό δίςκο με προςταςία ζναντι θλιακι ακτινοβολίασ, 
Επαρκι μθχανικι αντοχι ζναντι τριβισ και βραχίονεσ ςτιριξθσ ρυκμιηόμενοι για 
καλφτερθ προςαρμογι. 
Ρρότυπα  ΕΝ166,EN172 
Σιμανςθ : 

 Στουσ βραχίονεσ : 
 CE 
 Καταςκευαςτισ , ζτοσ καταςκευισ  
 F μθχανικι αντοχι  
 Στον οπτικό δίςκο: 
 1 οπτικι κλάςθ 
 6,2 ι 6-2,5 ι 5-3,1 ςυμβολίηει τθ δυνατότθτα απορρόφθςθσ τθσ θλιακισ 

ακτινοβολίασ, ςυμπεριλαμβομζνου του υπζρυκρου φάςματοσ  
 F μθχανικι αντοχι  
 Κ   Ρροςταςία ζναντι τθσ τριβισ                     

 
15. ΓΥΑΛΛΑ ΑΝΟΛΧΤΟΥ ΤΥΡΟΥ  
 Γυαλιά αςφαλείασ ανοικτοφ τφπου, για ςυνεχι χριςθ από απαςχολοφμενουσ και 
επιβλζποντεσ ςε τεχνικζσ εργαςίεσ και όπου απαιτείται προςταςία από μθχανικοφσ 
κινδφνουσ χαμθλισ επικινδυνότθτασ όπωσ εργάτεσ και τεχνίτεσ κιπων, τεχνίτεσ οχθμάτων, 
θλεκτρολόγοι οχθμάτων, ξυλουργοί, ςιδεράσ, ελαιοχρωματιςτζσ, οικοδόμοι, εργάτεσ 
αποκομιδισ απορριμμάτων, οδοκακαριςτζσ, επιβλζποντεσ των παραπάνω εργαςιϊν.  

Ρρότυπα: EN 166 1FT, EN 170 2-1.2 

Χαρακτθριςτικά: Καλι ορατότθτα, επαρκι προςταςία περιφερειακά των ματιϊν, με 
αντικαμβωτικι επζνδυςθ, με αντοχι ζναντι τριβισ, με βραχίονεσ ςτιριξθσ ρυκμιηόμενου 
μικουσ. Στο πλαίςιο να αναφζρεται ο καταςκευαςτισ, μθχανικι αντοχι. Στον οπτικό δίςκο 
να υπάρχει οπτικι κλάςθ, μθχανικι αντοχι, προςταςία ζναντι τριβισ, αντικαμβωτικι 
επζνδυςθ.  

 
16. ΓΥΑΛΛΑ ΚΛΕΛΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 
Ρεδίο χριςθσ: Σε εργαςίεσ που απαιτοφν προςταςία από χθμικζσ  ουςίεσ        (υγρζσ ι 
ςκόνεσ)  ι και από μθχανικοφσ κινδφνουσ ( τροχόσ , τόρνοσ κ.α).        
Χαρακτθριςτικά : Οπτικόσ δίςκοσ ,αρκετά μεγάλοσ που να μθν εμποδίηει τθν  ορατότθτα με 
αντικαμβωτικι επζνδυςθ, με αντοχι ζναντι τριβισ πλαίςιο ςτιριξθσ του οπτικοφ δίςκου με 
ιμάντα ςτερζωςθσ και προςαρμογισ ςτο κεφάλι και οπζσ ζμμεςου αεριςμοφ. 
Ρρότυπο ΕΝ 166 
  Σιμανςθ : 
Στο πλαίςιο :           
CE          
Καταςκευαςτισ , ζτοσ καταςκευισ 
Β  Μθχανικι αντοχι 
3  Ρροςταςία από υγρζσ χθμικζσ ουςίεσ 
4  Ρροςταςία από ςκόνθ 

ΑΔΑ: Ψ7ΜΘΩΕΩ-ΤΥΦ



- 248 -  

 
Στον οπτικό δίςκο: 
1  Οπτικι κλάςθ 
Β  Μθχανικι  αντοχι 
K  Ρροςταςία ζναντι τριβισ 
Ν  Αντικαμβωτικι  επζνδυςθ 
9  Ρροςταςία από λιωμζνα μζταλλα. 
 
17. ΓΥΑΛΛΑ  ΓΛΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΤΕΣ GOGGLES  
Χαρακτθριςτικά: Γυαλιά τφπου μάςκασ που οι ζγχρωμοι οπτικοί δίςκοι μποροφν να 
αναςθκϊνονται (τφποσ flip up) όταν δεν γίνεται ςυγκόλλθςθ. 
Ρρότυπα ΕΝ 166,175 
Σιμανςθ: 
• Στο πλαίςιο: 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Ζτοσ καταςκευισ 
• F Μθχανικι αντοχι 
• Στον οπτικό δίςκο: 
• 1 Οπτικι κλάςθ 
• 4 ζωσ 8 βακμόσ ςκίαςθσ 
• F μθχανικι αντοχι 
Οι ζγχρωμοι οπτικοί δίςκοι πρζπει να μποροφν να αλλάηουν για να χρθςιμοποιείται θ 
κατάλλθλθ ςκίαςθ ανάλογα με το είδοσ τθσ εργαςίασ και τθν παροχι αερίου ςφμφωνα με 
τισ προβλζψεισ του προτφπου ΕΛΟΤ-ΕΝ 169 
 
18. ΚΑΝΘ 
Ρεδίο χριςθσ: ςε χϊρουσ όπου εκτελοφνται εργαςίεσ ςε διαφορετικά επίπεδα , ςε 
θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ. 
Χαρακτθριςτικά: 
Το εξωτερικό κζλυφοσ αποτελείται από ςυνκετικό υλικό , για να είναι περιςςότερο 
εργονομικό κα ιταν προτιμότερο: 
Οι κατακόρυφοι ιμάντεσ του κεφαλοδζματοσ αν είναι από ςυνκετικζσ ίνεσ και όχι από 
ςκλθρό πλαςτικό . 
Θ ρφκμιςθ του ιμάντα του αυχζνα γίνεται με κοχλία μίασ κίνθςθσ ,για να ρυκμίηεται και 
αφοφ ζχει φορεκεί. 
Στον ιμάντα προςϊπου να υπάρχει ανκιδρωτικι επζνδυςθ από δζρμα, θ οποία μπορεί να 
αντικακίςταται  και να πλζνεται. 
Να υπάρχουν οπζσ αεριςμοφ που  κα διευκολφνουν τθν κυκλοφορία του αζρα. 
Να ζχει προςταςία από πλευρικι παραμόρφωςθ 

   Ρρότυπα ΕΝ 397:2012(-30°C/+50°C) ΕΝ 50365:2002 
   Σιμανςθ : 

CE 
Καταςκευαςτισ , Κωδικόσ προϊόντοσ ,Ζτοσ καταςκευισ 
440 vac (προςταςία από θλεκτρικό ρεφμα ) 
LD (προςταςία από πλευρικι παραμόρφωςθ) 
 Επίςθσ κα υπάρχει αυτοκόλλθτθ ετικζτα ςτα ελλθνικά με πλθροφορίεσ για τθν  αςφαλι 
χριςθ , ςυντιρθςθ και αποκικευςθ . 
 
19. ΘΜΛΚΑΝΟ ΜΕ ΔΛΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΛΔΑ  
Ρεδίο χριςθσ : Σε κακαριςμοφσ κάδων 
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Χαρακτθριςτικά : Οπτικόσ δίςκοσ , με προςταςία ζναντι υγρϊν ουςιϊν , επαρκι μθχανικι 
αντοχι , με αντοχι ζναντι τριβισ και κάμβωςθσ . Θ προςαρμογι ςτο κεφάλι επιτυγχάνεται 
με ειδικό ςτιριγμα . 
Ρρότυπα ΕΝ 166 
 Σιμανςθ : 
Στο ςτιριγμα 
CE 
Καταςκευαςτισ , ζτοσ καταςκευισ 
BT αυξθμζνθ μθχανικι αντοχι 
Στον οπτικό δίςκο : 
1 οπτικι κλάςθ 
BT αυξθμζνθ μθχανικι αντοχι 
3 Ρροςταςία από υγρζσ χθμικζσ ουςίεσ 
9 Ρροςταςία από πιτςιλίςματα λιωμζνων μετάλλων 
 
20. ΑΣΡΛΔΛΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ 
Οπτικόσ δίςκοσ με μεταλλικό πλζγμα του οποίου θ προςαρμογι ςτο κεφάλι επιτυγχάνεται 
με ειδικό  ςτιριγμα.  Φζρει ενδείξεισ μθχανικισ αντοχισ και οπτικισ κλάςθσ. 
Φζρουν ςιμανςθ CE  και είναι κακ όλα ςφμφωνα με τθ ςιμανςθ τθν οποία απαιτεί ο 
νόμοσ. 
Ρρότυπα ΕΝ 166 ,EN 1731 
Σιμανςθ: 
• Στο ςτιριγμα 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Ζτοσ καταςκευισ. 
• F Μθχανικι αντοχι 
• Στον οπτικό δίςκο: 
• 1 Οπτικι κλάςθ 
• F Μθχανικι αντοχι. 
 
21. ΚΑΝΟΣ ΓΛΑ ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΑΡΟ ΡΤΩΣΘ  
Ρεδίο χριςθσ: Σε χϊρουσ όπου εκτελοφνται εργαςίεσ ςε διαφορετικά επίπεδα, ςε 
θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ. Χαρακτθριςτικά : Εξωτερικό κζλυφοσ από ςυνκετικό υλικό ABS. 
Αντοχι ςε πλευρικι κροφςθ και ανκεκτικοί ιμάντεσ ςαγονιοφ ςχιματοσ Υ 4 ςθμείων (ειδικό 
υποςιάγωνο αςφαλείασ). Το εςωτερικό του κράνουσ κα διακζτει επζνδυςθ (6) ζξι ςθμείων 
ςφμφωνα με το ςχιμα τθσ κεφαλισ για μεγαλφτερθ άνεςθ, ενϊ θ απόλυτθ απορρόφθςθ 
των κραδαςμϊν επιτυγχάνεται λόγω τθσ παραμόρφωςθσ του εξωτερικοφ κελφφουσ. 
 Για να είναι περιςςότερο εργονομικό κα ιταν προτιμότερο: 
 1. Οι κατακόρυφοι ιμάντεσ του κεφαλοδζματοσ να είναι από ςυνκετικζσ ίνεσ και όχι από 
ςκλθρό πλαςτικό.  
2. Θ ρφκμιςθ του ιμάντα του αυχζνα να γίνεται με κοχλία μιασ κίνθςθσ, για να ρυκμίηεται 
αφοφ ζχει φορεκεί.  
3. Στον ιμάντα προςϊπου να υπάρχει ανκιδρωτικι επζνδυςθ, θ οποία να αντικακίςταται 
και να πλζνεται.  
Ρρότυπα ΕΝ 397:2012,ΕΝ 50365:2002=1000 Vac 
 Σιμανςθ:  
CE 
Καταςκευαςτισ , Κωδικόσ προϊόντοσ ,Ζτοσ καταςκευισ 
440 vac (προςταςία από θλεκτρικό ρεφμα  
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Διθλεκτρικι αντοχι 0-1000V AC=EN 50365 (προςταςία από θλεκτρικό ρεφμα). Επίςθσ κα 
υπάρχει και αυτοκόλλθτθ ετικζτα με πλθροφορίεσ για τθν αςφαλι χριςθ, ςυντιρθςθ και 
αποκικευςθ.  
 
22. ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ  
Ρεδίο χριςθσ:  
Για όλεσ τισ εργαςίεσ ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ κατά τουσ κερινοφσ μινεσ  
Τεχνικζσ προδιαγραφζσ:  
Καπζλο τφπου Jockey με προςτατευτικό κζλυφοσ από ABS για προςταςία από χτυπιματα 
και γδαρςίματα.  
Ρρότυπο: ΕΝ 812  
Σιμανςθ:  
 CE  

 Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ  
 
23. ΩΤΟΑΣΡΛΔΕΣ  ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 
Ρεδίο χριςθσ: υποχρεωτικά όπου ο κόρυβοσ υπερβαίνει τα 90 dB(A), και δυνθτικά όπου ο 
κόρυβοσ υπερβαίνει τα 85 dB(A) για οκτάωρθ ζκκεςθ του εργαηομζνου.  
 Χαρακτθριςτικά: κζλυφοσ και ςτεφάνθ ςτιριξθσ ςτο κεφάλι με δυνατότθτα αυξομείωςθσ. 
Ανκιδρωτικζσ επενδφςεισ ςτουσ δακτφλιουσ που ζρχονται ςε επαφι με το ζξω αυτί για να 
είναι πιο εφχρθςτεσ. Ο προμθκευτισ κα πρζπει να προςκομίςει υποχρεωτικά, διάγραμμα 
με τθν εξαςκζνιςθ του ακουόμενου ιχου ανά οκτάβα ςυχνοτιτων. Το διάγραμμα πρζπει να 
ςυγκρικεί με τα αποτελζςματα τθσ μζτρθςθσ ϊςτε θ χριςθ τουσ να αντιμετωπίηει το 
ςυγκεκριμζνο κόρυβο. Υλικό καταςκευισ: κζλυφοσ από ςυνκετικό υλικό  
 Σιμανςθ: CE, καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ καταςκευισ  
 Ρρότυπα: ΕΝ-352-1 
 
24. ΡΑΝΤΕΛΟΝΛΑ ΕΓΑΣΛΑΣ 
Ρεδίο χριςθσ:  
Για όλεσ τισ εργαςίεσ  
Τεχνικζσ προδιαγραφζσ:  
Ραντελόνι εργαςίασ καταςκευαςμζνο από 98% βαμβάκι κ 2% ελαςτάν για μζγιςτθ άνεςθ 
ελευκερίασ κινιςεων κ ελαςτικότθτα. 
Τςζπεσ και υποδοχζσ πολλαπλϊν χριςεων με διπλζσ ραφζσ ςε όλο το μικοσ του 
Βαμβακερό φφαςμα 255gr 
 
25. ΜΡΛΟΥΗΑΚΛΑ Τ-SHIRT  
Μπλουηάκια από 100% βαμβακερό φφαςμα ςε διάφορα χρϊματα 
 
26. ΑΝΑΚΛΑΣΤΛΚΑ ΓΛΛΕΚΑ 

Ρεδίο χριςθσ : ςε όςουσ εργάηονται κοντά ςε κινοφμενα οχιματα ( απορριμματοφόρα , 
κακαριότθτα) .   
Είναι γιλζκα με ζντονα διακρινόμενο χρϊμα με δφο οριηόντιεσ λωρίδεσ  από Ειδικό 
αντανακλαςτικό υλικό .Ωσ υλικό καταςκευισ του γιλζκου είναι  πολυεςτζρασ 100% για 
καλφτερο ςυνδυαςμό άνεςθσ και μθχανικϊν αντοχϊν. 

Ρρότυπο ΕΝ 340>EN ISO 13688,471>EN ISO 20471 
Σιμανςθ:            

 CE 
 Καταςκευαςτι ,  κωδικό του προιόντοσ ,ζτοσ καταςκευισ  
 Εικονόςθμο  για αντανακλαςτικζσ ενδυμαςίεσ και οι κωδικοί 2,2 
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Μζγεκοσ: S/M/L/XL/XXL/XXXL/4XL/5XL 
 
27. ΝΛΤΣΕΑΔΕΣ 
 Ρεδίο χριςθσ: για όλεσ τισ εργαςίεσ με βροχι κ κρφο 
Χαρακτθριςτικά : 
• Σακάκι καταςκευαςμζνο από 100% πολυεςτζρα, φφανςθ 300DOxford με επικάλυψθ 
πολυουρεκάνθ (PU). 

• Να φζρει ελαφριά επζνδυςθ για το κρφο από 100% πολυεςτζρα (ποπλίνα). 

• Στο γιακά να φζρει εςωτερικά αναδιπλοφμενθ κουκοφλα και τα μανίκια να ζχουν 
εςωτερικά δεφτερο μανίκι κυζλθσ. 

• Να φζρει περιμετρικά του κορμοφ και ςτα μανίκια δυο οριηόντιεσ και δυο κάκετεσ 
αντανακλαςτικζσ ταινίεσ αργυροφ χρϊματοσ. 

• Να ζχει πολυχρθςτικζσ τςζπεσ και αδιαβροχοποιθμζνεσ ραφζσ. 

• Το χρϊμα του κα είναι κίτρινο. 

• Να κλείνει με φερμουάρ διπλισ ολίςκθςθσ το οποίο κα καλφπτεται με πατιλζτα. 

 Ρρότυπα: EN 20471, ΕΝ343, ΕΝ 342, EN ISO 13688 
• Εικονóςθμο για αντανακλαςτικζσ ενδυμαςίεσ και ο κωδικóσ 3 

• ΕΝ 343 (3-1) 

• Ραντελóνι καταςκευαςμζνο απó 100% πολυεςτζρα, φφανςθ 300DOxford με 
επικάλυψθ πολυουρεκάνθσ (PU) 

• Να ζχει ελαςτικι μζςθ για μεγαλφτερθ άνεςθ. 

• Να φζρει περιμετρικά ςτα μπατηάκια δυο οριηóντιεσ αντανακλαςτικζσ ταινίεσ αργυροφ 
χρϊματοσ. 

• Να ζχει αδιαβροχοποιθμζνεσ ραφζσ. 

• Το χρϊμα του κα είναι κίτρινο. 

 Ρρότυπα: EN 20471και  ΕΝ343 . 

• Εικονóςθμο για αντανακλαςτικζσ ενδυμαςίεσ και ο κωδικóσ 2 

• ΕΝ 343 (3-1) 

 Μζγεκοσ: S ζωσ 5XL (S,M, L, XL, XXL,XXXL,4XL,5XL) 
 
28. ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΛΑΒΟΧΟ  
Αδιάβροχο μπουφάν με αποςπϊμενα μανίκια με φερμουάρ κ αποςπϊμενθ εςωτερικι 
επζνδυςθ κ αποςπϊμενθ επζνδυςθ ςτο γιακά.Με 6 τςζπεσ αποκικευςθσ με 
φερμουάρ,μανςζτα ςτα μανίκια κ λάςτιχο ςτθ μζςθ.Κλείςιμο με φερμουάρ αμφίδρομο.Με 
αδιάβροχο φινίριςμα κ υψθλι περιεκτικότθτα ςε βαμβάκι για εξαιρετικι άνεςθ. 
Σφνκεςθ  
Φφαςμα Shell : 60% Βαμβάκι , 40% Ρολυζςτερ, Αντι-βρόχινο φινίριςμα 240g με υφαςμάτινθ 
γζμιςθ 100% πολυςτερικό 50g 
ΜΕΓΕΘΘ S-5XL  ΧΩΜΑ ΜΡΛΕ ΣΚΟΥΟ 
 
29. ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΛΑΣ  
Φόρμα εργαςίασ με τιράντα από φφαςμα ςφμμικτο 65% πολυζςτερ-35% βαμβάκι. Να ζχει 
τςζπθ ςτο ςτικοσ, πλαϊνζσ τςζπεσ κ τςζπθ για εργαλεία. Να κλείνει με φερμουάρ κ Velcro. 
Μεγζκθ S-5XL 
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30. ΑΔΛΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΛΕΣ 
Ρεδίο χριςθσ: Ρλφςιμο κάδων. 
Χαρακτθριςτικά : Είναι ποδιζσ τφπου ρόμπασ από ςυνκετικό υλικό.  
Ρρότυπα ΕΝ 13034 
Σιμανςθ : 

 CE   
 Καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, εργαςτιριο πιςτοποίθςθσ, ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο προςταςίασ από χθμικζσ ουςίεσ  

 

 
 
31 . ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΛΣ – ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ - ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ 
Ρεδίο χριςθσ: Εργαςίεσ ςε φψοσ για τισ οποίεσ είναι δφςκολο να ςυναρμολογθκοφν 
ικριϊματα.  
Χαρακτθριςτικά:  
αποτελοφνται από:  
• Ολόςωμθ εξάρτυςθ θ οποία είναι ςφςτθμα από ιμάντεσ που περικλείουν τα πόδια το 
ςτικοσ και τθ μζςθ και ζχουν δακτυλίουσ ςφνδεςθσ- αγκφρωςθσ ςτθν πλάτθ, ςτο ςτικοσ 
και ςτθ μζςθ.  
• Αποςβεςτιρεσ ενζργειασ τα οποία είναι ςυςτιματα που αποςβζνουν τθν ενζργεια ςε 
περίπτωςθ πτϊςθσ (ςυνικωσ με το ξιλωμα τμιματοσ τουσ)  
• Ανακόπτθσ πτϊςθσ απολφτωσ αυτόματοσ, από ανοξείδωτο ατςάλι. Τα ςυςτιματα αυτά 
μπλοκάρουν κατά τθν πτϊςθ και τθ ςταματοφν. Σε περίπτωςθ οριηοντίων μετακινιςεων 
πρζπει να είναι δυνατι θ κίνθςθ μζςω ςυρματόςχοινου αγκυρωμζνου ςε ςτακερά και 
αςφαλι ςθμεία μζςω του οποίου κα διζρχεται ο αποςβεςτιρασ ι ο ανακόπτθσ. Ρρότυπα 
ΕΝ 361 για τισ εξαρτφςεισ, 355 για αποςβεςτιρεσ και 358 για ανακόπτεσ.  

 Σιμανςθ: CE 
 
32. ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ  
Ρεδίο χριςθσ:Εργαςίεσ ςε φψοσ 
Ηϊνθ με επζνδυςθ πλιρωσ ρυκμιηόμενθ με γριγορθσ αποδζςμευςθσ ιμάντα. Ρλιρθσ με 
δφο πλευρικοφσ D δαχτυλίουσ που να μποροφν να μετακινθκοφν προσ τα πίςω. 
Ρρότυπο:ΕΝ 358 
 
33. ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΑΡΟ ΧΘΜΛΚΑ 
Ρεδίο χριςθσ: Σε ψεκαςμοφσ, βαφζσ .   
Χαρακτθριςτικά: Είναι ενιαίεσ  ςτολζσ που προςτατεφουν από πιτςιλίςματα χθμικϊν 
ουςιϊν και ςκόνεσ ενϊ παράλλθλα επιτρζπουν τθν αναπνοι του δζρματοσ.  
Ρρότυπα: ΕΝ 340:2003>EN ISO 13688/2013, ΕΝ 14605:2005 (τφποσ 4), ΕΝ-13034:2005 
(τφποσ 6), ΕΝ ISO 13982-1:2004 (τφποσ 5) , ΕΝ 14126:2003 ( τφποσ 4-Β), ΕΝ 1149-5:2008,EN 
1073-2 
Σιμανςθ:            

 CE 
 Καταςκευαςτισ, ζτοσ καταςκευισ , κωδικό του προϊόντοσ, εργαςτιριο 

πιςτοποίθςθσ  . 
 Εικονόςθμο  προςταςίασ  από πιτςιλίςματα  χθμικϊν ουςιϊν   
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Κωδικοί προςταςίασ :  

 4 προςταςία από αερολφματα (spray)  
 5 προςταςία από ςκόνεσ  
 6 προςταςία από πιτςιλίςματα υγρϊν ουςιϊν   

ΜΕΓΕΘΘ M-3XL   
 
34. ΡΟΔΛΕΣ ΣΥΓΓΚΟΛΘΤΩΝ 
Ρεδίο χριςθσ : Συγκολλιςεισ 
Χαρακτθριςτικά : Ροδιζσ από ειδικά επεξεργαςμζνο πυρίμαχο δζρμα (κροφτα). 
Ρρότυπο ΕΝ ISO 11611:2015 
Σιμανςθ : 
CE    
Καταςκευαςτισ , κωδικόσ προϊόντοσ , εργαςτιριο πιςτοποίθςθσ , ζτοσ καταςκευισ . 
Εικονόςθμο προςταςίασ. 
 
35. ΕΡΛΓΟΝΑΤΛΔΕΣ 
 Οι επιγονατίδεσ είναι καταςκευαςμζνεσ από καουτςοφκ ι από  ςυνκετικά υλικά πάχουσ 
τουλάχιςτον ενόσ εκατοςτοφ , ςτθν πρόςκια επιφάνεια κα φζρουν ραβδϊςεισ επικυμθτό 
τηελ για μεγαλφτερθ άνεςθ  , ςτθν οπίςκια επιφάνεια να φζρουν δφο ιμάντεσ ςυγκράτθςθσ 
ςτο γόνατο εφρουσ τουλάχιςτον δζκα πζντε χιλιοςτϊν , ελαςτικοφσ ι προςαρμοςμζνουσ με 
μθχανιςμό εφχρθςτθσ πόρπθσ .  
Εςωτερικά : από υλικό που επιτρζπει τθν αναπνοι του δζρματοσ  
Εξωτερικά : από υλικό που  είναι ανκεκτικό ςτθν τριβι , ςτισ χθμικζσ ουςίεσ αντιολιςκθτικό 
και εφκαμπτο  και ςυνοδεφονται από 2 ηεφγθ ιμάντων.     
Ρρότυπο EN 14404:2004+A1:2010  
 
36. ΡΟΔΛΑ ΣΑΜΑΑΚΛ   
Ροδιά ςαμαράκι με δεςίματα ςτο πλάϊ κ μία μπροςτινι τςζπθ ςε διάφορα χρϊματα. 
Μεγζκθ S-XXL 
 
37. ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΛΑ ΕΞΩΤΕΛΚΕΣ ΕΓΑΣΛΕΣ  
Ρεδίο χριςθσ: για όλεσ τισ εργαςίεσ με βροχι κ κρφο 
Χαρακτθριςτικά : 
• Μπουφάν τφπου Bomber(κοντό μπουφάν) καταςκευαςμζνο από 100% πολυεςτζρα, 
φφανςθ 300DOxford με επικάλυψθ πολυουρεκάνθ (PU). 

• Να φζρει ελαφριά επζνδυςθ για το κρφο από 100% πολυεςτζρα (ποπλίνα). 

• Στο γιακά κα ζχει επζνδυςθ φλισ κ να φζρει εςωτερικά αναδιπλοφμενθ κουκοφλα και τα 
μανίκια να ζχουν εςωτερικά δεφτερο μανίκι κυζλθσ. 

• Να φζρει περιμετρικά του κορμοφ και ςτα μανίκια δυο οριηόντιεσ και δυο κάκετεσ 
αντανακλαςτικζσ ταινίεσ αργυροφ χρϊματοσ. 

• Να ζχει πολυχρθςτικζσ τςζπεσ και αδιαβροχοποιθμζνεσ ραφζσ. 

• Το χρϊμα του κα είναι κίτρινο. 

• Να κλείνει με φερμουάρ διπλισ ολίςκθςθσ το οποίο κα καλφπτεται με πατιλζτα. 

 Ρρότυπα: EN 20471, ΕΝ343, ΕΝ 342,EN ISO 13688 
• Εικονóςθμο για αντανακλαςτικζσ ενδυμαςίεσ και ο κωδικóσ 3 

• ΕΝ 343 (3-1) 

Μζγεκοσ: S ζωσ 5XL (S,M, L, XL, XXL,XXXL,4XL,5XL) 
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38. ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ  
Ρεδίο χριςθσ : Συγκολλιςεισ 
Χαρακτθριςτικά :Το ςετ περιλαμβάνει Κουκοφλα, Μανίκια, Κάλυμμα μπότασ από ειδικά 
επεξεργαςμζνο πυρίμαχο δζρμα (κροφτα). 
Ρρότυπο για το κακζνα ΕΝ ISO 11611:2015 
Σιμανςθ : 
CE    
Καταςκευαςτισ , κωδικόσ προϊόντοσ , εργαςτιριο πιςτοποίθςθσ , ζτοσ καταςκευισ . 
Εικονόςθμο προςταςίασ. 
 
39. ΟΜΡΑ  
όμπα εργαςίασ από βαμβακερό φφαςμα 245g με εξαιρετικι αντοχι ςτα πλυςίματα κ με 3 
τςζπεσ αποκικευςθσ. 
Μεγζκθ:S-5XL 
 
40. ΟΜΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΛΝΘ  
όμπα εργαςίασ από βαμβακερό 100% φφαςμα 305g με εξαιρετικι αντοχι ςτα πλυςίματα κ 
με 3 τςζπεσ αποκικευςθσ. 
Μεγζκθ:S-3XL 
 
41. ΡΥΛΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ  
Ρεδίο χριςθσ: Ζκτακτεσ περιπτϊςεισ πυρόςβεςθσ.  
Χαρακτθριςτικά: Μονοκόμματεσ ςτολζσ ολόςωμεσ από πυρίμαχο υλικό κ ανακλαςτικζσ 
ταινίεσ. 
 
Ρρότυπα:EN 340, EN 15614,EN 1149-5,EN ISO 11612 
Σιμανςθ : 
CE    
Καταςκευαςτισ , κωδικόσ προϊόντοσ , εργαςτιριο πιςτοποίθςθσ , ζτοσ καταςκευισ . 
Εικονόςθμο πυρίμαχων ιδιοτιτων 
 
42. ΑΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ 
Ρεδίο χριςθσ : για όλεσ τισ εργαςίεσ  
Χαρακτθριςτικά: Θμιάρβυλο, με φψοσ που προςτατεφει τα ςφυρά ,με  προςτατευτικό 
κάλυμμα δακτφλων και αντιολιςκθτικι ςόλα πολυουρεκάνθσ κ καουτςοφκ  για μζγιςτθ 
αντιολίςκθςθ κ απορρόφθςθ των κραδαςμϊν.Από δζρμα NABUK,ανκριδωτικι επζνδυςθ,με 
πολυμερικό υλικό(όχι μεταλλικό) προςταςίασ δαχτφλων 200 Joule,ζνκετο προςταςίασ 
πζλματοσ ςυνκετικό κ όχι μεταλλικό ϊςτε να είναι πιο ελαφρφ,ειδικι εςωτερικι 
διαπνζουςα επζνδυςθ,ςφμφωνα με το EN 20345. 
      Ρρότυπο EN 20345:2011,S3,SRC,HRO 
      Σιμανςθ: 

 CE 
 Καταςκευαςτισ ,κωδικόσ προϊόντοσ ,ζτοσ καταςκευισ ,μζγεκοσ 
 Το ςφμβολο S3 που ςυμβολίηει: 
 Ρροςταςία δακτφλων  
 Απορρόφθςθ μθχανικισ ενζργειασ ςτθ φτζρνα  
 Υδατοπερατότθτα και απορρόφθςθ νεροφ 
 Ρροςταςία τθσ ςόλασ ζναντι διάτρθςθσ  
 Αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ 
 Στθ ςόλα oil resistant 
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Μζγεκοσ: 37-48 
 
43. ΓΑΛΟΤΣΕΣ 
Ρεδίο χριςθσ : εργαςίεσ ςε φπαικρο κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ . 
Χαρακτθριςτικά: Αδιάβροχθ μπότα από ςυνκετικό υλικό  με αντιολιςκθτικι ςόλα θ οποία 
κα ζχει ενδιάμεςθ ςόλα από νιτρίλιο για να απορρόφα πιο αποτελεςματικά τισ ανωμαλίεσ 
του εδάφουσ, ανκεκτικι ςτο πετρζλαιο, τα καφςιμα κ τα οξζα, να  ζχει καλφτερθ 
κερμομόνωςθ ,προςτατευτικά  δακτφλων και προςτατευτικό ζναντι διάτρθςθσ.  
Ρρότυπο  20345:2011,S5 SRC,EN 13832-2:2006 

Σιμανςθ:            
  CE 
 Καταςκευαςτισ ,κωδικόσ προϊόντοσ ,ζτοσ καταςκευισ ,μζγεκοσ 
 Το ςφμβολο S5 που ςυμβολίηει: 
 Ρροςταςία δακτφλων  
 Απορρόφθςθ μθχανικισ ενζργειασ ςτθ φτζρνα  
 Υδατοπερατότθτα και απορρόφθςθ νεροφ 
 Ρροςταςία τθσ ςόλασ ζναντι διάτρθςθσ 
 Αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ  

         Μζγεκοσ: 36-48 
 
44 . ΡΑΡΟΥΤΣΛΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΛΚΑ 
Χαρακτθριςτικά: Θμιάρβυλο, με φψοσ που προςτατεφει τα ςφυρά ,με προςτατευτικό 
κάλυμμα δακτφλων και αντιολιςκθτικι ςόλα 500V . 
      Ρρότυπο EN 20344:2011, 20345:2011 SB FO E P WRU HRO 
      Σιμανςθ: 

 CE 
 Καταςκευαςτισ ,κωδικόσ προϊόντοσ ,ζτοσ καταςκευισ ,μζγεκοσ 
 Το ςφμβολα SB,FO,E,P,WRU,HRO που ςυμβολίηουν: 
 Ρροςταςία δακτφλων  
 Απορρόφθςθ μθχανικισ ενζργειασ ςτθ φτζρνα  
 Υδατοπερατότθτα και απορρόφθςθ νεροφ 
 Ρροςταςία τθσ ςόλασ ζναντι διάτρθςθσ  
 Αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ  
 Στθ ςόλα oil resistant 
 Να ζχει ανταπεξζλκει τθ δοκιμι  διθλεκτρικισ αντοχισ ςε 5kV . 

 
Μζγεκοσ: 39-47 
 
45. ΡΑΡΟΥΤΣΛΑ ΑΝΤΛΟΛΛΣΚΘΤΛΚΑ  
Ραποφτςια αςφαλείασ από υψθλισ ποιότθτασ μικροίνεσ που είναι ανκεκτικζσ ςτο νερό κ να 
πλζνονται. 
Σόλα πολυουρεκάνθσ (PU) αυτοκακαριηόμενθ που να εμποδίηει τθν μόλυνςθ κ να παρζχει 
ενιςχυμζνθ αντίςταςθ ολίςκθςθσ κ ανκεκτικότθτα. 
Ρρότυπα:EN 20345 S2 SRC 
Σιμανςθ: 

 CE 
 Καταςκευαςτισ ,κωδικόσ προϊόντοσ ,ζτοσ καταςκευισ ,μζγεκοσ 
 Το ςφμβολο S2 που ςυμβολίηει: 
 Ρροςταςία δακτφλων  
 Απορρόφθςθ μθχανικισ ενζργειασ ςτθ φτζρνα  
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 Υδατοπερατότθτα και απορρόφθςθ νεροφ 
 Αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ 
 Στθ ςόλα oil resistant 

 
Μεγζκθ:34-48 
 
46. ΡΑΡΟΥΤΣΛΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΩ  
 Χαρακτθριςτικά: Σαμπό αςφαλείασ διάτρθτο για να αναπνζει το πόδι με 
μθ μεταλλικό ζνκετο προςταςίασ, αντιολιςκθτικό με απορρόφθςθ ενζργειασ κροφςθσ 
ςτθ φτζρνα, 100% μθ μεταλλικά κ αντιςτατικά 
Ρρότυπο ΕΝ 20345 SB E A SRC 
Σιμανςθ: 
 CE 
• Καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ καταςκευισ, μζγεκοσ 
 Ρροςταςία δακτφλων. 
Μεγζκθ:36-47 
 
47. ΜΟΝΩΤΛΚΑ ΕΓΑΛΕΛΑ 
ΣΕΤ ΑΡΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΡΟ: Ρζνςα μονωμζνθ βαρζωσ τφπου 1.000 v,Κόφτθσ - απογυμνωτισ 
καλωδίων 1.000 v , Κ Μυτοτςίμπιδo μονωμζνο βαρζωσ τφπου 1.000 v(διπλισ επίςτρωςθσ) 
Κατςαβίδι (3 ίςα και 3 ςταυροκατςάβιδα ) μονωμζνο  τφπου 1.000 v  
Ρεδίο χριςθσ: εργαςίεσ ςε χαμθλι τάςθ ταυτόχρονα με γάντια. 
Χαρακτθριςτικά: μόνωςθ χειρολαβισ διπλισ επίςτρωςθσ για επιπλζον αςφάλεια ζναντι 

τάςεωσ 1000 V κ μόνωςθ χειρολαβισ ζναντι τάςεωσ 1000 V για τα κατςαβίδια. 
 Σιμανςθ: Καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, αρικμόσ ςειράσ, ζτοσ καταςκευισ, ςιμα 

Διεκνοφσ Θλεκτροτεχνικισ Επιτροπισ (IEC 60900) 
 Ρρότυπα: ΕΝ-60900 Ε2 (Εργαςίεσ υπό τάςθ- Εργαλεία χειρόσ για χριςθ υπό τάςθ ζωσ 1000 

V εναλλαςςόμενου ρεφματοσ και 1500 V ςυνεχοφσ ρεφματοσ) 
 

ΑΚΟ 2ο  : ΤΟΡΟΣ, ΧΟΝΟΣ ΚΑΛ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ – ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ - 
ΚΑΤΘΣΕΛΣ 

 
 

Θ παραλαβι των υπό προμικεια υλικϊν κα γίνεται ςφμφωνα τισ διατάξεισ του 

Ν.4412/2016 και ςε ςυνεννόθςθ με τον ΟΚΡΑΡΑ.  

Σε περίπτωςθ παραγγελίασ ειδϊν τα οποία δε δφνανται να παραδοκοφν εντόσ του 

ανωτζρου χρονικοφ διαςτιματοσ, ο προμθκευτισ οφείλει να ενθμερϊςει τθν Υπθρεςία για 

το χρόνο παράδοςθσ των εν λόγω ειδϊν, ο οποίοσ δεν πρζπει να ξεπερνά τισ δζκα (10) 

θμζρεσ από τθν παραγγελία. 

Θ παράδοςθ κα γίνεται με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ του προμθκευτι. 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ προμικειασ των ειδϊν και θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ των 

υποχρεϊςεων του αναδόχου, κα γίνεται με ευκφνθ των αρμοδίων οργάνων των Υπθρεςιϊν 

για λογαριαςμό των οποίων εκτελείται θ ςυγκεκριμζνθ προμικεια. 
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Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθριςει πιςτά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, να προμθκευτεί 

εγκαίρωσ τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλλθλα και απαραίτθτα μζτρα ϊςτε να είναι 

ςυνεπισ ςτισ υποχρεϊςεισ του. 

Τα αναλϊςιμα υλικά που κα βρεκοφν κατά τον ζλεγχο παραλαβισ και μετά, κατά τθν 

περίοδο τθσ χρθςιμοποίθςισ τουσ, ακατάλλθλα κα επιςτραφοφν ςτον προμθκευτι, ο 

οποίοσ ζχει υποχρζωςθ να τα αντικαταςτιςει εντόσ δζκα (10) θμερϊν. Κατά τα λοιπά 

εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 206 και 207 του Ν.4412/16.  

Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνει για το 100% τθσ αξίασ του 

εκάςτοτε τιμολογίου, αφοφ υπογραφοφν τα ςχετικά Ρρωτόκολλα Ροςοτικισ και Ροιοτικισ 

Ραραλαβισ από τισ αρμόδιεσ Επιτροπζσ.  

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει το υλικό μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον 

τρόπο που ορίηει θ ςφμβαςθ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του 

αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 

4412/2016. 

Στισ ςυμβάςεισ για τθν πλθρωμι του τιμιματοσ απαιτοφνται κατ’ ελάχιςτο τα εξισ 

δικαιολογθτικά: α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι ςε 

περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ παραλαβισ, αποδεικτικό προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθν αποκικθ, 

ςφμφωνα με το άρκρο 208 β) αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ του φορζα 

γ) Τιμολόγιο του αναδόχου εισ τριπλοφν που να αναφζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». δ) 

Εξοφλθτικι απόδειξθ του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». 

ε) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ (άρκρο 200 του Ν.4412/16). 

Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο 

και τθν πλθρωμι, μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον 

προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. (άρκρο 200 παρ.6 του 

Ν.4412/16).  

Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα 

με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ 

ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται 

με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ ( Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων), θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 

ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Επί του ποςοφ τθσ κράτθςθσ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ 
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Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων διενεργείται κράτθςθ τζλουσ χαρτοςιμου 3%, 

πλζον ειςφοράσ 20% υπζρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ 

ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό 

παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό 

τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του 

άρκρου 36 του ν. 4412/201672 

γ) Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ ( Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν )  θ 

οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 

ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ.73.Επί  τθσ κράτθςθσ αυτισ υπολογίηεται χαρτόςθμο 3% και 

επί του χαρτοςιμου Ο.Γ.Α 20% 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ 

φόρου ειςοδιματοσ . 

Επίςθσ εξυπακοφεται ότι ςε κάκε ζτοσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ κα παραδοκεί το ιμιςυ τθσ 

ςυμβατικισ ποςότθτασ.  

Για τθν δαπάνθ ζχει εκδοκεί θ υπ. Αρικ. …… Α.Α.Υ. 
 
ΑΚΟ 3ο: ΕΡΛΤΟΡΘ ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ΚΑΛ ΡΑΑΛΑΒΘΣ 
 
Θ παραλαβι των υλικϊν γίνεται από αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ. 
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ 

ζλεγχοσ και καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο προμθκευτισ. 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ Επιτροπι Ραραλαβισ μπορεί: 
α) να παραλάβει το υλικό, 
β) να παραλάβει το υλικό με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 
γ) να απορρίψει το υλικό 
Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, κακϊσ και θ πιςτοποίθςθ τθσ 

ολοκλιρωςθσ όλων των υποχρεϊςεων του Αναδόχου, κα γίνει από τθν Επιτροπι 
Ραραλαβισ, που ζχει οριςκεί με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ74  

Θ Επιτροπι Ραραλαβισ μπορεί να ειςθγείται  ωσ κατά Νόμο αρμόδιο, για τθν επιβολι 
κυρϊςεων ςτον Ανάδοχο, ςε περίπτωςθ ςυμπεριφοράσ του αντίκετθσ προσ τα 
αναφερόμενα ςτθ ςφμβαςθ. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ των άρκρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 4ο : ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

                                                           
72

 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο 
αναγκαίο κζμα για τθν εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ 
απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Σουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του 
άρκρου 36 του ν. 4412/2016 
73

 Από 22-3-2017 βάςει τθσ ΚΤΑ 1191/2017 Τπουργϊν Οικονομικϊν –Δικαιοςφνθσ ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-
3-2017 ) 
7474

 Δεκνηηθό Σπκβνύιην ( άξζξν 65 παξ 1 Ν.3852/10) 
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1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ να ακολουκεί πιςτά τισ 
οδθγίεσ και τισ υποδείξεισ του Διμου . 

2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει ςτο Διμο οποιεςδιποτε αναφορζσ και 
πλθροφορίεσ του ηθτθκοφν ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

3. Ο Ανάδοχοσ ρθτά ευκφνεται για κάκε ενζργεια των υπαλλιλων, τυχόν ςυμβοφλων ι 
αντιπροςϊπων αυτοφ, ςυμπεριλαμβανομζνου ανεξαιρζτωσ οποιουδιποτε χρθςιμοποιθκεί 
από αυτόν για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων που αναλαμβάνει κακϊσ και για τισ τυχόν 
παρεπόμενεσ υποχρεϊςεισ. 

4. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργαςτεί με οποιαδιποτε Υπθρεςία, Επιτροπι ι και 
κάκε τρίτο, με τον τρόπο που κα του υποδείξει θ αρμόδια Δ/νςθ του Διμου. 

5. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τθν ζγκαιρθ και άριςτθσ ποιότθτασ 
προμικεια των υλικϊν, που ςυνιςτοφν το αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

6. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του που 
απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ 
νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι 
οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν.4412/16 

 
ΑΚΟ 5ο : ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ Σφμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ 

τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
Εάν ο Ανάδοχοσ προβεί ςε μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ 

ςυναίνεςθ του Διμου, θ τελευταία δικαιοφται, χωρίσ προθγοφμενθ όχλθςθ, να επιβάλει 
αυτοδικαίωσ τισ κυρϊςεισ για ακζτθςθ τθσ Σφμβαςθσ.  

 
ΑΚΟ 6ο : ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 
Τροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ πραγματοποιείται ςφμφωνα 

με όςα προβλζπονται ςτα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 7ο : ΜΟΝΟΜΕΘΣ ΛΥΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 

καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ, εφόςον: 
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ δυνάμει του άρκρου 132 του Ν.4412/16, 
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ 

καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/16και, ωσ εκ 
τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 133 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 8ο : ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 
Τροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ πραγματοποιείται ςφμφωνα 

με όςα προβλζπονται ςτα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 9ο : ΜΟΝΟΜΕΘΣ ΛΥΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 

καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ, εφόςον: 
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α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ δυνάμει του άρκρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ 
καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/16και, ωσ εκ 
τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 133 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 10ο : ΛΣΧΥΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 
Θ ςφμβαςθ κα ζχει διάρκεια από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ και για είκοςι τζςςερισ 

(24) μινεσ – δφο (2) χρόνια ι μζχρι εξαντλιςεωσ των ποςοτιτων, αν τοφτο ςυμβεί 
νωρίτερα. 

 
ΑΚΟ 11ο : ΚΘΥΞΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΡΤΩΤΟΥ – ΚΥΩΣΕΛΣ 
 
1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο 

όνομα του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου: 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν.4412/16, 
β) ςε περίπτωςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, εφόςον δε φόρτωςε, παρζδωςε ι 

αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον 
ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι 
τθν ςφμβαςθ όταν: 

α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι 
αντικαταςτάκθκε με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ (αρ. 204 του ν.4412/16). 
3. Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι 

ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο 
προσ παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

4. Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο 
των ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο 
εφαρμογισ του ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν.4412/16. 
 
ΑΚΟ 12ο   : ΕΡΛΛΥΣΘ ΔΛΑΦΟΩΝ – ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΛΚΑΛΟ 
 
Θ παροφςα προμικεια διζπεται από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία ,κάκε διαφορά που κα 

προκφψει μεταξφ των Υπθρεςιϊν και του Αναδόχου, θ οποία κα αφορά ςτθν εκτζλεςθ, τθν 
εφαρμογι ι γενικά τισ ςχζςεισ που δθμιουργοφνται από αυτι, κα λυκεί από τα εδρεφοντα 
ςτο Νομό Ιωαννίνων αρμόδια δικαςτιρια. Είναι αυτονόθτο ότι πριν από οποιαδιποτε 
προςφυγι ςτα δικαςτιρια, τα ςυμβαλλόμενα μζρθ κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για 
φιλικι διευκζτθςθ των διαφορϊν που ενδεχόμενα να αναφφονται μεταξφ τουσ. 

Σε πίςτωςθ των ανωτζρω, θ παροφςα ςφμβαςθ αφοφ διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, 
υπογράφεται από τουσ ςυμβαλλόμενουσ ςε δφο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ζνα 
κατατζκθκε ςτθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου, το δε άλλο επιδόκθκε ςτον 
«ΑΝΑΔΟΧΟ». 
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ΟΛ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΛ 
 
Ο Ρρόεδροσ του 
Οργανιςμοφ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ Αλλθλεγγφθσ  
και Ρροςχολικισ Αγωγισ (Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ.Α.) 
 

Πάνοσ Γημήτριος                                                                                                          Ο Ανάδοχοσ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Ε’ – ΕΝΤΥΡΟ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
(ανικει ςτθ διακιρυξθ με αρικμό …………………………………….) 

 

Στον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιλαμβάνεται θ οικονομικι 

προςφορά του προςφζροντα. Θ Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι 

απορρίψεωσ ςτον (υπό) φάκελο «Οικονομικι Ρροςφορά». Θ οικονομικι προςφορά, 

ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. 

Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι .pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα.  Τα ςτοιχεία που 

περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 

ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ 

περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ 

νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόςον θ οικονομικι προςφορά δεν ζχει αποτυπωκεί ςτο 

ςφνολό τθσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει 

ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία. 

 
 

 

ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΘΣ 
ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ: 1.068 

   α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 26704   

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 14166   

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΙΝΑ (ηευγάρι) 16466   

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ (ηευγάρι) 66   

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ PVC (ηευγάρι) 2966   

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΘΣΘΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  6372   

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ (ηευγάρι) 40   

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΟ 1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 12022   

9 
ΜΑΣΚΑ ΘΜΙΣΕΩΣ ΡΟΣΩΡΟΥ Α13 ι ΙΣΟΔΥΝΑΜΘ 
ΦΙΛΤΟΜΑΣΚΑ 892   

10 ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ 38   

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ AVEC 23 224   

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ 1842   

13 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ 62   

14 ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΘΛΙΑΚΘ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 826   

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 454   

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 558   

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΣΘΣ GOGGLES 26   

18 ΚΑΝΘ 352   

19 ΘΜΙΚΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΙΔΑ 42   

20 ΑΣΡΙΔΙΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ 42   
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21 ΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΠ ΡΤΩΣΘ 214   

22 ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ 1094   

23 ΩΤΟΑΣΡΙΔΕΣ ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 606   

24 ΡΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ 2306   

25 ΜΡΛΟΥΗΑΚΙΑ T-SHIRT 4444   

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 1800   

27 ΝΙΤΣΕΑΔΕΣ 1274   

28 ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΟΧΟ 1080   

29 ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 1856   

30 ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΙΕΣ 416   

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ, ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ 76   

32 ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 28   

33 ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΧΘΜΙΚΑ  186   

34 ΡΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ 32   

35 ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 246   

36 ΡΟΔΙΑ ΣΑΜΑΑΚΙ 620   

37 ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ 76   

38 ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ 12   

39 ΟΜΡΑ 74   

40 ΟΜΡΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 282   

41 ΡΥΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 54   

42 ΑΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  1312   

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 1316   

44 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ 28   

45 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΘΤΙΚΑ 664   

46 ΡΑΡΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΟ 74   

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ 26   

  ΣΥΝΟΛΟ 104356    

  Φ.Ρ.Α. 24%      

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ      

 

 
  
 

                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

, …/…/201.. 

 

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

(φραγίδα-Υπογραφή) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ’ – Ε.Ε.Ε.Σ. 
(ανικει ςτθ διακιρυξθ με αρικμό …………………………) 

 

Στον (υπο)φάκελο µε τθν ζνδειξθ «∆ικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι προςφορά», μαηί 
με τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά υποβάλλεται και  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφµβαςθσ 
(ΕΕΕΣ)75 ςφμφωνα µε το άρκρο 79 του ν. 4412/16, , ςυμπλθρωμζνο  (ΣΥΜΡΛΘΩΣΘ : 
ΜΕΟΥΣ ΛΛ (ΕΝΟΤΘΤΕΣ  Α,Β,Γ και Δ76 ) ,ΜΕΟΥΣ ΛΛΛ(ΕΝΟΤΘΤΕΣ  Α,Β,Γ και   Δ77  ) , ΜΕΟΥΣ IV 
(α. Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 
 ) ϊςτε να δθλϊνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ  οι ςχετικζσ  πλθροφορίεσ που 

απαιτοφνται από τθ διακιρυξθ και τα ςχετικά πεδία ΕΕΕΣ   και υποβάλλεται µε τθν 

παρακάτω διαδικαςία:  

(1) Θ ανακζτουςα αρχι:  

(α) ∆θμιουργεί (ςυμπλθρϊνοντασ και επιλζγοντασ τα κατάλλθλα πεδία) μζςα από  

τθν  ιςτοςελίδα:  https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el το 

ΕΕΕΣ για τθν ςυγκεκριμζνθ διακιρυξθ.  

(β) Στο τζλοσ τθσ διαδικαςίασ δθμιουργίασ του ΕΕΕΣ, επιλζγει εξαγωγι.  

(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι ςε μορφι .xml και δεν είναι αναγνϊςιμο (δεν «ανοίγει» 

µε κάποιο γνωςτό πρόγραµµα που ζχουμε ςτουσ Θ/Υ).  

Το αρχείο αυτό το αναρτά ςτο ΕΣΘ∆ΘΣ µαηί µε τα υπόλοιπα ζγγραφα τθσ διακιρυξθσ.  

(2) Ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ:  

(α) Ρρζπει να «κατεβάςει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΘ∆ΘΣ, να το  αποκθκεφςει ςτον 

Θ/Υ του και να µμεταβεί ςτθν ιςτοςελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=el.  

Στθν ιςτοςελίδα αυτι, πρζπει να επιλζξει «Ειςαγωγι ΕΕΕΣ» και να τθλεφορτϊςει 

(«ανεβάςει») το αρχείο του ςυγκεκριμζνου ΕΕΕΣ του διαγωνιςμοφ που «κατζβαςε» από το 

ΕΣΘ∆ΘΣ.  

 (β) Στθν ανωτζρω ιςτοςελίδα, ςυμπλθρϊνει και επιλζγει θλεκτρονικά, τα κατάλλθλα πεδία 

που ζχουν κακοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και τα πεδία µε τθν θμερομθνία 

και τον τόπο ςφνταξθσ. Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψθφιακά ςτο κατάλλθλο ςθμείο.  

                                                           
75

 υμπλθρϊνονται ςχετικζσ οδθγίεσ από τθν Α.Α. Πρβλ τισ αναρτθμζνεσ ςτον  
διαδικτυακό τόπο οδθγίεσ- ανακοίνωςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και 
Προςταςίασ Καταναλωτι του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ  “Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (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 
76

 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ππεξγνιάβνπο  
77

 Αιινη ιόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ελδερεηαη λα πξνβιέπνληαη από ηελ εζληθή λνκνζεζία    

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) Επιλζγει  «Εκτφπωςθ». Το αρχείο εμφανίηεται ςε εκτυπϊςιμθ µορφι και είναι πλζον 

δυνατι θ εκτφπωςθ του µε χριςθ κάποιου προγράμματοσ εκτυπωτι ςε μορφι .pdf. Σε 

περιβάλλον Microsoft Windows, το ΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωκεί ωσ αρχείο PDF µζςω του 

Chrome (ζχει ιδθ ενςωματωμζνθ  λειτουργία εκτφπωςθσ PDF).  ∆ιαφορετικά, 

 µπορεί να χρθςιμοποιιςει οποιοδιποτε πρόγραµµα δθμιουργίασ αρχείων PDF που 

διατίκεται δωρεάν ςτο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ι Linux, το eΕΕΕΣ µπορεί να 

εκτυπωκεί από κάκε φυλλοµετρθτι.  

(δ) Υπογράφει ψθφιακά το αρχείο .pdf που εκτφπωςε (ακόµθ και αν το ζχει υπογράψει 

ψθφιακά ςτθν ιςτοςελίδα).  

(ε) Υποβάλλει και το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ τόςο ςε µορφι .xml όςο και ςε .pdf ςτο φάκελο 

τθσ προςφοράσ του µε τα δικαιολογθτικά ςυµµετοχισ.  

Σθμείωςθ1: Θ υποχρζωςθ υποβολισ Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Ζγγραφου Σφμβαςθσ ( ΕΕΕΣ) του 

άρκρου 79 παρ 4 Ν.4412/16 ,περί μθ ζκδοςθσ τελεςίδικθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ για 

τουσ λόγουσ α-ςτ του άρκρου 73Ν.4412/16, αφορά ςε κάκε πρόςωπο που είναι μζλοσ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει 

εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ:  

α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν 

(O.E. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ,  

β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα 

τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  
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ΡΑΑΤΘΜΑ Η’ – ΜΕΛΕΤΘ 
(ανικει ςτθ διακιρυξθ με αρικμό ……………………………………) 

 

  
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΔΘΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΤΩΝ                                                                                                                                                         
Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ 
ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ – ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΥΛΛΚΟΥ & ΑΡΟΚΘΚΘΣ 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΘ 
 

ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΛΟΛΡΩΝ ΡΑΟΧΩΝ ΣΕ ΕΛΔΟΣ  
(ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ) 

ΓΛΑ 24 ΜΘΝΕΣ (2 ΧΟΝΛΑ) 
 

ΓΛΑ ΤΟ ΡΟΣΩΡΛΚΟ ΚΑΛ ΤΑ ΝΟΜΛΚΑ ΡΟΣΩΡΑ  
ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΛΩΑΝΝΛΤΩΝ 

 
 
 
 
 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ:  1.042.271,58 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 
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Σκοπόσ 
 
Με αυτι τθ μελζτθ προβλζπεται θ προμικεια Λοιπϊν Ραροχϊν ςε Είδοσ (Μζςων Ατομικισ 
Ρροςταςίασ) για 24 μινεσ (2 χρόνια) για τισ ανάγκεσ του προςωπικοφ του Διμου Ιωαννιτϊν 
και των Νομικϊν του Ρροςϊπων. 
 
Κεςμικό Ρλαίςιο 
 
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατ' 
εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 
 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ 
Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του 
άρκρου 1, 

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν 
Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων 
πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 

 του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ 
διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

 του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων...», 

 του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 
νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων 
ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ", 

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

 του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου 
ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ», 

 του ν.2690/1999 (Α' 45) "Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ” και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και 
Ρολιτιςτικά Θζματα", 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια 
ζγγραφα και ςτοιχεία", 

 του π.δ. 80/2016 (Α'145) "Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ" 

 τθσ με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», 

 του ν. 4555/18 (φ 133/18 τ.α') «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ - 
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Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. *Ρρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣΙ»+ - υκμίςεισ.... και άλλεσ διατάξεισ» 

 τισ διατάξεισ του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/8-6-2006) «Δθμοτικόσ και Κοινοτικόσ 
Κϊδικασ» όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν, 

 του ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (τ.Α' ΦΕΚ87/07-06-2010), 

 τθσ υπ. αρικ. 43726/8-6-2019 (Φ.Ε.Κ. 2208/2019 τεφχοσ Βϋ) Κ.Υ.Α. - Ραροχι μζςων 
ατομικισ προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των OTA α' και β' βακμοφ και των νομικϊν 
προςϊπων αυτϊν και μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ 

 του Φ.Ε.Κ. 4584/2019, τεφχοσ Βϋ(13/12/2019) - Μερικι τροποποίθςθ τθσ αρικμ. 
43726/7-6-2019 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ «Ραροχι μζςων ατομικισ 
προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των ΟΤΑ α' και β' βακμοφ και των νομικϊν προςϊπων 
αυτϊν και μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ» (Β' 2208). 
 

κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, 
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω 
 
Λοιπά ζγγραφα 
 

 το υπ. αρικ. 45651/11257-22/07/2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
προσ τισ υπθρεςίεσ και τα Νομικά Ρρόςωπα του Διμου 

 το υπ. αρικ. 417/2-8-2019 ζγγραφο του ΔΘΡΕΘΕ Ιωαννίνων 

 το υπ. αρικ.558/2-8-2019 ζγγραφο του ΚΕΡΡΝΑΔΙ 

 το υπ. αρικ. 636/2-8-2019 ζγγραφο του ΗΩΓΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΥ ΕΥΓΘΙΑΣ 

 θ κατάςταςθ δικαιοφχων του ΟΚΡΑΡΑ, όπωσ αυτι υποβλικθκε με θλεκτρονικό 
ταχυδρομείο 

 το υπ. αρικ. 1028/31-07-2019 ζγγραφο τθσ Βϋ κμιασ Σχολικισ Επιτροπισ 

 το υπ. αρικ. 1546/31-07-2019 ζγγραφο τθσ Αϋ κμιασ Σχολικισ Επιτροπισ 

 το υπ. αρικ. 45692/413-2-8-2019 ζγγραφο των ΚΕΡ 

 το υπ. αρικ. οικ. 50166/2967-12/8/2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Τοπικισ Οικονομικισ 
Ανάπτυξθσ 

 το υπ. αρικ. 47526/908-1/8/2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ, όπωσ 
αυτό τροποποιικθκε με ταυτάρικμο ζγγραφο ςτισ 8/10/2019 

 το υπ. αρικ. 45680/743-2/8/2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Ρρογραμματιςμοφ, 
Οργάνωςθσ και Ρλθροφορικισ 

 το υπ. αρικ. 45684/7969-3/9/2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Ρεριβάλλοντοσ & 
Ρολεοδομίασ 

 το υπ. αρικ. 45691/5467-31/7/2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 

 το υπ. αρικ. 45685/3739-7/8/2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Κακαριότθτασ, 
Ανακφκλωςθσ, Συντιρθςθσ Ζργων και Ρραςίνου 

 το υπ. αρικ. 47460/10367-30/7/2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Ραιδείασ, Δια βίου 
μάκθςθσ, Ιςότθτασ & Ρολιτιςμοφ 

 του υπ. αρικ. 45961/10016-2/8/2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Ραιδείασ, Δια βίου 
μάκθςθσ, Ιςότθτασ & Ρολιτιςμοφ – Τμιμα Ρολιτιςμοφ (Δθμοτικι Ρινακοκικθ) 

 το υπ. αρικ. 52993/1153-9/9/2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ 

 θ κατάςταςθ δικαιοφχων του Αυτοτελοφσ Τμιματοσ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ 
Ρολιτικϊν Οργάνων, όπωσ αυτι υποβλικθκε με θλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 θ κατάςταςθ δικαιοφχων Λοιπϊν Υπαλλιλων Κεντρικοφ Δθμαρχείου, όπωσ αυτι 
υποβλικθκε με θλεκτρονικό ταχυδρομείο 
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 θ κατάςταςθ δικαιοφχων τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν, όπωσ αυτι 
υποβλικθκε με θλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 το υπ. αρικ. 45687/9947-29/7/2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν 

 το υπ. αρικ. 63741/16281-10/10/2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
του Διμου προσ τισ Σχολικζσ Επιτροπζσ, για ενθμζρωςθ επί των προχπολογιςμϊν 

 το υπ. αρικ. 659/23-9-2019 ζγγραφο του Γιατροφ Εργαςίασ ςχετικά με τθν εκτίμθςθ 
των υφιςτάμενων κατά τθν εργαςία κινδφνων για τθν υγεία των εργαηομζνων, όπωσ 
αυτό κοινοποιικθκε ςτθν Δ/νςθ οικονομικϊν Υπθρεςιϊν με το υπ. αρικ. 
58846/4993-7/10/2019 ζγγραφο του γενικοφ Γραμματζα 

 το υπϋ αρικ. 71059/17998 – 07/11/2019  ζγγραφο προσ Τεχνικό αςφαλείασ και 
Σφλλογο Εργαηομζνων 

 το υπ. αρικ. 75053/19077-21/11/2019 ζγγραφο προσ τον Τεχνικό Αςφαλείασ που 
ορίςτθκε με τθν υπ. αρικ. 74117/6464-18/11/2019 (ΑΔΑ ΨΡΗΘΩΕΩ-ΑΟ4) απόφαςθ 
του Δθμάρχου Ιωαννίνων 

 το υπ. αρικ. 81618/18373-17/12/2019 ζγγραφο του Τεχνικοφ Αςφαλείασ 
 
Τρόποσ Εκτζλεςθσ 
 
Για τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ κα διενεργθκεί Διεκνισ Θλεκτρονικόσ διαγωνιςμόσ με 
κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά 
αποκλειςτικά βάςει τιμισ. 
 
Ο ανάδοχοσ κα υπογράψει ςφμβαςθ με τον Διμο Ιωαννιτϊν και ξεχωριςτι ςφμβαςθ με 
κάκε Σχολικι Επιτροπι και Νομικό Ρρόςωπο, όπωσ αυτά κα περιγραφοφν ςτθν διακιρυξθ 
του διαγωνιςμοφ. 
 
cpv: 35800000-2 (Ατομικόσ εξοπλιςμόσ και εξοπλιςμόσ υποςτιριξθσ) 
 
Ροςοτικά και Οικονομικά Στοιχεία – Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 
 
Το ςφνολο των δικαιοφχων ανζρχεται ςε 1.068 άτομα (με οιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ) και 
κόςτοσ ανά Κ.Α.Ε. όπωσ ςτον παρακάτω πίνακα: 
 

α
/
α 

ΥΡΘΕΣΛΑ / 
Ν.Ρ.Δ.Δ. 

Α. 
ΔΛΚ. 

Κ.Α.Ε. ΡΟΣΟ 
ΡΟΫΡ. 2020 

ΔΕΣΜΕΥ-ΣΘ 
2020 

ΔΕΣΜΕΥ-ΣΘ 
2021 

ΔΕΣΜΕΥ- 
ΣΘ 

2022 

ΡΟΣΟ  
ΜΕΛΕΤΘΣ 

με  
Φ.Ρ.Α. 

ΡΟΣΟ-ΤΘΤΑ  
ςε  

τεμ. 

ΟΜΑ-
ΔΑ 

1 ΔΘΜΟΣ 
ΛΩΑΝΝΛΤΩΝ 

        1 

 Δ/ΝΣΘ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

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

124.99 12 

 

 ΔΟΜΘ ΚΑΤΣΙΚΑ  
HOT SPOT 

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

41.010,52 5.118 

 

 ΥΡΘΕΣΙΕΣ 
ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ 

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

32.545,54 1.944 

 

 Δ/ΝΣΘ 
ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ, 
ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ 
ΕΓΩΝ ΚΑΙ 
ΡΑΣΙΝΟΥ 

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

453.698,14 62.104 

 

 Δ/ΝΣΘ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

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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 ΤΜΘΜΑ ΡΑΣΙΝΟΥ 57 35.6063.006 31.276,00 31.275,90 23.456,93 7.818,98 

62.551,80 6.102 

 

 Δ/ΝΣΘ 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

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

4.677,03 234 

 

 ΤΜΘΜΑ 
ΚΟΙΜΘΤΘΙΩΝ 

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

7.463,31 440 

 

 Δ/ΝΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

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

907,68 92 

 

 Δ/ΝΣΘ ΤΟΡΙΚΘΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ 
ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 

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 Σχολικι 

Επιτροπι 

Ρρωτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ 

Διμου Ιωαννιτϊν 

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

3 Ενιαία Σχολικι 

Επιτροπι 

Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ 

Διμου Ιωαννιτϊν 

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

4 Ηωγράφειοσ Οίκοσ 

Ευγθρίασ 

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

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

6 ΟΚΡΑΡΑ – ΝΡΔΔ 

Διμου Ιωαννιτϊν 

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

           

 ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΩΝ 1-6 

1.068      1.042.271,58 104.356  

 
 
Αναλυτικοί Ρροχπολογιςμοί 
 

Ομάδα 1 – Διμοσ Λωαννιτϊν 

 

 

Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ  
Κ.Α.: 10.6063.106 
ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ: 2 

   

     α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι)   1,90 0,00 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 4 1,00 4,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΙΝΑ (ηευγάρι)   1,80 0,00 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ (ηευγάρι)   21,00 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ PVC (ηευγάρι) 4 2,20 8,80 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΘΣΘΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)    9,00 0,00 
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7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ (ηευγάρι)   8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΟ 1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ)   10,00 0,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΘΜΙΣΕΩΣ ΡΟΣΩΡΟΥ Α13 ι ΙΣΟΔΥΝΑΜΘ 
ΦΙΛΤΟΜΑΣΚΑ   20,00 0,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ   18,00 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ AVEC 23   105,00 0,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ   5,00 0,00 

13 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ   900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΘΛΙΑΚΘ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ   13,00 0,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΡΟΥ   5,00 0,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ   9,00 0,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΣΘΣ GOGGLES   12,00 0,00 

18 ΚΑΝΘ   10,00 0,00 

19 ΘΜΙΚΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΙΔΑ   15,00 0,00 

20 ΑΣΡΙΔΙΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ   18,00 0,00 

21 ΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΠ ΡΤΩΣΘ   20,00 0,00 

22 ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ   12,00 0,00 

23 ΩΤΟΑΣΡΙΔΕΣ ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ   8,00 0,00 

24 ΡΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ   25,00 0,00 

25 ΜΡΛΟΥΗΑΚΙΑ T-SHIRT   7,00 0,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ   6,00 0,00 

27 ΝΙΤΣΕΑΔΕΣ   45,00 0,00 

28 ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΟΧΟ   38,00 0,00 

29 ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 4 22,00 88,00 

30 ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΙΕΣ   18,00 0,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ, ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ   160,00 0,00 

32 ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΧΘΜΙΚΑ    12,00 0,00 

34 ΡΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ   15,00 0,00 

35 ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ   15,00 0,00 

36 ΡΟΔΙΑ ΣΑΜΑΑΚΙ   12,00 0,00 

37 ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00 

38 ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ   70,00 0,00 

39 ΟΜΡΑ   16,00 0,00 

40 ΟΜΡΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ   20,00 0,00 

41 ΡΥΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00 

42 ΑΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ    45,00 0,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ   18,00 0,00 

44 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ   65,00 0,00 

45 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΘΤΙΚΑ   35,00 0,00 

46 ΡΑΡΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΟ   38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ   100,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 12   100,80 

  Φ.Ρ.Α. 24%     24,19 

ΑΔΑ: Ψ7ΜΘΩΕΩ-ΤΥΦ
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  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ     124,99 

 
 

 

ΔΟΜΘ ΚΑΤΣΛΚΑ  HOT SPOT  
Κ.Α.: 15.6063.002 
ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ: 52 

   α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 390 1,90 741,00 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι)   1,00 0,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΙΝΑ (ηευγάρι) 1246 1,80 2.242,80 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ (ηευγάρι)   21,00 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ PVC (ηευγάρι) 416 2,20 915,20 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΘΣΘΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  1248 9,00 11.232,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ (ηευγάρι)   8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΟ 1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 78 10,00 780,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΘΜΙΣΕΩΣ ΡΟΣΩΡΟΥ Α13 ι ΙΣΟΔΥΝΑΜΘ 
ΦΙΛΤΟΜΑΣΚΑ 28 20,00 560,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ   18,00 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ AVEC 23   105,00 0,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ 1248 5,00 6.240,00 

13 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ   900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΘΛΙΑΚΘ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ   13,00 0,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΡΟΥ   5,00 0,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 26 9,00 234,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΣΘΣ GOGGLES   12,00 0,00 

18 ΚΑΝΘ   10,00 0,00 

19 ΘΜΙΚΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΙΔΑ   15,00 0,00 

20 ΑΣΡΙΔΙΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ   18,00 0,00 

21 ΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΠ ΡΤΩΣΘ   20,00 0,00 

22 ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ 56 12,00 672,00 

23 ΩΤΟΑΣΡΙΔΕΣ ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ   8,00 0,00 

24 ΡΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ   25,00 0,00 

25 ΜΡΛΟΥΗΑΚΙΑ T-SHIRT   7,00 0,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 124 6,00 744,00 

27 ΝΙΤΣΕΑΔΕΣ 82 45,00 3.690,00 

28 ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΟΧΟ   38,00 0,00 

29 ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ   22,00 0,00 

30 ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΙΕΣ 2 18,00 36,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ, ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ   160,00 0,00 

32 ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΧΘΜΙΚΑ    12,00 0,00 

34 ΡΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ   15,00 0,00 

35 ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 30 15,00 450,00 

36 ΡΟΔΙΑ ΣΑΜΑΑΚΙ   12,00 0,00 

ΑΔΑ: Ψ7ΜΘΩΕΩ-ΤΥΦ
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37 ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00 

38 ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ   70,00 0,00 

39 ΟΜΡΑ   16,00 0,00 

40 ΟΜΡΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ   20,00 0,00 

41 ΡΥΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00 

42 ΑΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  72 45,00 3.240,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 72 18,00 1.296,00 

44 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ   65,00 0,00 

45 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΘΤΙΚΑ   35,00 0,00 

46 ΡΑΡΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΟ   38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ   100,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 5118   33.073,00 

  Φ.Ρ.Α. 24%     7.937,52 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ     41.010,52 

 
 

 

ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΡΟΛΛΤΛΣΜΟΥ ΑΚΛΘΤΛΣΜΟΥ  
ΚΟΛΝΩΝΛΚΘΣ ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ  
Κ.Α.: 15.6063.006 
ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ: 39 

   α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 192 1,90 364,80 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 192 1,00 192,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΙΝΑ (ηευγάρι)   1,80 0,00 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ (ηευγάρι)   21,00 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ PVC (ηευγάρι) 138 2,20 303,60 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΘΣΘΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  180 9,00 1.620,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ (ηευγάρι)   8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΟ 1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 60 10,00 600,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΘΜΙΣΕΩΣ ΡΟΣΩΡΟΥ Α13 ι ΙΣΟΔΥΝΑΜΘ 
ΦΙΛΤΟΜΑΣΚΑ 126 20,00 2.520,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ   18,00 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ AVEC 23 6 105,00 630,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ 6 5,00 30,00 

13 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ   900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΘΛΙΑΚΘ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ   13,00 0,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΡΟΥ   5,00 0,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 108 9,00 972,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΣΘΣ GOGGLES   12,00 0,00 

18 ΚΑΝΘ   10,00 0,00 

19 ΘΜΙΚΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΙΔΑ   15,00 0,00 

20 ΑΣΡΙΔΙΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ   18,00 0,00 

21 ΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΠ ΡΤΩΣΘ   20,00 0,00 

22 ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ 66 12,00 792,00 

ΑΔΑ: Ψ7ΜΘΩΕΩ-ΤΥΦ
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23 ΩΤΟΑΣΡΙΔΕΣ ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ   8,00 0,00 

24 ΡΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ 112 25,00 2.800,00 

25 ΜΡΛΟΥΗΑΚΙΑ T-SHIRT 194 7,00 1.358,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 18 6,00 108,00 

27 ΝΙΤΣΕΑΔΕΣ 66 45,00 2.970,00 

28 ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΟΧΟ 60 38,00 2.280,00 

29 ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 108 22,00 2.376,00 

30 ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΙΕΣ 60 18,00 1.080,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ, ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ   160,00 0,00 

32 ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΧΘΜΙΚΑ    12,00 0,00 

34 ΡΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ   15,00 0,00 

35 ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ   15,00 0,00 

36 ΡΟΔΙΑ ΣΑΜΑΑΚΙ 108 12,00 1.296,00 

37 ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00 

38 ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ   70,00 0,00 

39 ΟΜΡΑ 6 16,00 96,00 

40 ΟΜΡΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 6 20,00 120,00 

41 ΡΥΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00 

42 ΑΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  12 45,00 540,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 60 18,00 1.080,00 

44 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ   65,00 0,00 

45 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΘΤΙΚΑ 54 35,00 1.890,00 

46 ΡΑΡΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΟ 6 38,00 228,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ   100,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 1944   26.246,40 

  Φ.Ρ.Α. 24%     6.299,14 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ     32.545,54 

 
 

 

Δ/ΝΣΘ ΚΑΚΑΛΟΤΘΤΑΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ, ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΕΓΩΝ ΚΑΛ ΡΑΣΛΝΟΥ  
Κ.Α.: 20.6063.004 
ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ: 395 

   α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 22924 1,90 43.555,60 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 11854 1,00 11.854,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΙΝΑ (ηευγάρι) 12164 1,80 21.895,20 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ (ηευγάρι) 32 21,00 672,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ PVC (ηευγάρι) 734 2,20 1.614,80 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΘΣΘΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  384 9,00 3.456,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ (ηευγάρι) 16 8,00 128,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΟ 1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 1034 10,00 10.340,00 

9 ΜΑΣΚΑ ΘΜΙΣΕΩΣ ΡΟΣΩΡΟΥ Α13 ι ΙΣΟΔΥΝΑΜΘ 402 20,00 8.040,00 

ΑΔΑ: Ψ7ΜΘΩΕΩ-ΤΥΦ
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ΦΙΛΤΟΜΑΣΚΑ 

10 ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ 12 18,00 216,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ AVEC 23 36 105,00 3.780,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ 0 5,00 0,00 

13 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ 26 900,00 23.400,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΘΛΙΑΚΘ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 598 13,00 7.774,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 332 5,00 1.660,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 112 9,00 1.008,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΣΘΣ GOGGLES 18 12,00 216,00 

18 ΚΑΝΘ 60 10,00 600,00 

19 ΘΜΙΚΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΙΔΑ 0 15,00 0,00 

20 ΑΣΡΙΔΙΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ 0 18,00 0,00 

21 ΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΠ ΡΤΩΣΘ 202 20,00 4.040,00 

22 ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ 600 12,00 7.200,00 

23 ΩΤΟΑΣΡΙΔΕΣ ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 470 8,00 3.760,00 

24 ΡΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ 1430 25,00 35.750,00 

25 ΜΡΛΟΥΗΑΚΙΑ T-SHIRT 3118 7,00 21.826,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 1148 6,00 6.888,00 

27 ΝΙΤΣΕΑΔΕΣ 680 45,00 30.600,00 

28 ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΟΧΟ 602 38,00 22.876,00 

29 ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 1364 22,00 30.008,00 

30 ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΙΕΣ 28 18,00 504,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ, ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ 26 160,00 4.160,00 

32 ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 30,00 120,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΧΘΜΙΚΑ  10 12,00 120,00 

34 ΡΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ 12 15,00 180,00 

35 ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 14 15,00 210,00 

36 ΡΟΔΙΑ ΣΑΜΑΑΚΙ 106 12,00 1.272,00 

37 ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ 0 38,00 0,00 

38 ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ 4 70,00 280,00 

39 ΟΜΡΑ 0 16,00 0,00 

40 ΟΜΡΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 0 20,00 0,00 

41 ΡΥΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 26 200,00 5.200,00 

42 ΑΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  760 45,00 34.200,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 644 18,00 11.592,00 

44 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ 8 65,00 520,00 

45 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΘΤΙΚΑ 102 35,00 3.570,00 

46 ΡΑΡΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΟ 0 38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ 8 100,00 800,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 62104   365.885,60 

  Φ.Ρ.Α. 24%     87.812,54 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ     453.698,14 
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Δ/ΝΣΘ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ  
Κ.Α.: 30.6063.006 
ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ: 96 

   α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 588 1,90 1.117,20 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 456 1,00 456,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΙΝΑ (ηευγάρι) 1664 1,80 2.995,20 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ (ηευγάρι) 24 21,00 504,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ PVC (ηευγάρι) 160 2,20 352,00 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΘΣΘΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  20 9,00 180,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ (ηευγάρι) 24 8,00 192,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΟ 1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 28 10,00 280,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΘΜΙΣΕΩΣ ΡΟΣΩΡΟΥ Α13 ι ΙΣΟΔΥΝΑΜΘ 
ΦΙΛΤΟΜΑΣΚΑ 12 20,00 240,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ 16 18,00 288,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ AVEC 23 36 105,00 3.780,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ 0 5,00 0,00 

13 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ 36 900,00 32.400,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΘΛΙΑΚΘ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 64 13,00 832,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 4 5,00 20,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 30 9,00 270,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΣΘΣ GOGGLES 8 12,00 96,00 

18 ΚΑΝΘ 178 10,00 1.780,00 

19 ΘΜΙΚΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΙΔΑ 0 15,00 0,00 

20 ΑΣΡΙΔΙΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ 0 18,00 0,00 

21 ΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΠ ΡΤΩΣΘ 0 20,00 0,00 

22 ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ 14 12,00 168,00 

23 ΩΤΟΑΣΡΙΔΕΣ ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 22 8,00 176,00 

24 ΡΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ 236 25,00 5.900,00 

25 ΜΡΛΟΥΗΑΚΙΑ T-SHIRT 376 7,00 2.632,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 174 6,00 1.044,00 

27 ΝΙΤΣΕΑΔΕΣ 8 45,00 360,00 

28 ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΟΧΟ 74 38,00 2.812,00 

29 ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 100 22,00 2.200,00 

30 ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΙΕΣ 0 18,00 0,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ, ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ 34 160,00 5.440,00 

32 ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 8 30,00 240,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΧΘΜΙΚΑ  2 12,00 24,00 

34 ΡΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ 8 15,00 120,00 

35 ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 86 15,00 1.290,00 

36 ΡΟΔΙΑ ΣΑΜΑΑΚΙ 8 12,00 96,00 

37 ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ 76 38,00 2.888,00 

38 ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ 8 70,00 560,00 

39 ΟΜΡΑ 0 16,00 0,00 

40 ΟΜΡΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 0 20,00 0,00 
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41 ΡΥΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 28 200,00 5.600,00 

42 ΑΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  256 45,00 11.520,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 14 18,00 252,00 

44 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ 8 65,00 520,00 

45 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΘΤΙΚΑ 0 35,00 0,00 

46 ΡΑΡΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΟ 0 38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ 6 100,00 600,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 4894   90.224,40 

  Φ.Ρ.Α. 24%     21.653,86 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ     111.878,26 

 
 
 

 

ΤΜΘΜΑ ΡΑΣΛΝΟΥ  
Κ.Α.: 35.6063.006 
ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ: 57 

   α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 270 1,90 513,00 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 1342 1,00 1.342,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΙΝΑ (ηευγάρι) 1258 1,80 2.264,40 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ (ηευγάρι) 0 21,00 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ PVC (ηευγάρι) 1018 2,20 2.239,60 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΘΣΘΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  24 9,00 216,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ (ηευγάρι) 0 8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΟ 1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 16 10,00 160,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΘΜΙΣΕΩΣ ΡΟΣΩΡΟΥ Α13 ι ΙΣΟΔΥΝΑΜΘ 
ΦΙΛΤΟΜΑΣΚΑ 98 20,00 1.960,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ 0 18,00 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ AVEC 23 18 105,00 1.890,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ 0 5,00 0,00 

13 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ 0 900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΘΛΙΑΚΘ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 104 13,00 1.352,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 102 5,00 510,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 46 9,00 414,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΣΘΣ GOGGLES 0 12,00 0,00 

18 ΚΑΝΘ 50 10,00 500,00 

19 ΘΜΙΚΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΙΔΑ 42 15,00 630,00 

20 ΑΣΡΙΔΙΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ 42 18,00 756,00 

21 ΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΠ ΡΤΩΣΘ 0 20,00 0,00 

22 ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ 108 12,00 1.296,00 

23 ΩΤΟΑΣΡΙΔΕΣ ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 98 8,00 784,00 

24 ΡΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ 188 25,00 4.700,00 

25 ΜΡΛΟΥΗΑΚΙΑ T-SHIRT 352 7,00 2.464,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 204 6,00 1.224,00 
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27 ΝΙΤΣΕΑΔΕΣ 184 45,00 8.280,00 

28 ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΟΧΟ 104 38,00 3.952,00 

29 ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 40 22,00 880,00 

30 ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΙΕΣ 0 18,00 0,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ, ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ 16 160,00 2.560,00 

32 ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 16 30,00 480,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΧΘΜΙΚΑ  36 12,00 432,00 

34 ΡΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ 0 15,00 0,00 

35 ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 100 15,00 1.500,00 

36 ΡΟΔΙΑ ΣΑΜΑΑΚΙ 0 12,00 0,00 

37 ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ 0 38,00 0,00 

38 ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ 0 70,00 0,00 

39 ΟΜΡΑ 0 16,00 0,00 

40 ΟΜΡΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 0 20,00 0,00 

41 ΡΥΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 0 200,00 0,00 

42 ΑΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  114 45,00 5.130,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 112 18,00 2.016,00 

44 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ 0 65,00 0,00 

45 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΘΤΙΚΑ 0 35,00 0,00 

46 ΡΑΡΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΟ 0 38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ 0 100,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 6102   50.445,00 

  Φ.Ρ.Α. 24%     12.106,80 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ     62.551,80 

 
 
 
 

 

Δ/ΝΣΘ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΡΟΛΕΟΔΟΜΛΑΣ  
Κ.Α.: 40.6063.006 
ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ: 24 

   α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 42 1,90 79,80 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι)   1,00 0,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΙΝΑ (ηευγάρι)   1,80 0,00 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ (ηευγάρι)   21,00 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ PVC (ηευγάρι)   2,20 0,00 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΘΣΘΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  4 9,00 36,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ (ηευγάρι)   8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΟ 1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ)   10,00 0,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΘΜΙΣΕΩΣ ΡΟΣΩΡΟΥ Α13 ι ΙΣΟΔΥΝΑΜΘ 
ΦΙΛΤΟΜΑΣΚΑ   20,00 0,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ   18,00 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ AVEC 23   105,00 0,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ   5,00 0,00 

ΑΔΑ: Ψ7ΜΘΩΕΩ-ΤΥΦ
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13 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ   900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΘΛΙΑΚΘ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 46 13,00 598,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΡΟΥ   5,00 0,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ   9,00 0,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΣΘΣ GOGGLES   12,00 0,00 

18 ΚΑΝΘ 42 10,00 420,00 

19 ΘΜΙΚΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΙΔΑ   15,00 0,00 

20 ΑΣΡΙΔΙΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ   18,00 0,00 

21 ΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΠ ΡΤΩΣΘ   20,00 0,00 

22 ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ   12,00 0,00 

23 ΩΤΟΑΣΡΙΔΕΣ ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ   8,00 0,00 

24 ΡΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ   25,00 0,00 

25 ΜΡΛΟΥΗΑΚΙΑ T-SHIRT   7,00 0,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 46 6,00 276,00 

27 ΝΙΤΣΕΑΔΕΣ   45,00 0,00 

28 ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΟΧΟ 4 38,00 152,00 

29 ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ   22,00 0,00 

30 ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΙΕΣ   18,00 0,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ, ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ   160,00 0,00 

32 ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΧΘΜΙΚΑ    12,00 0,00 

34 ΡΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ   15,00 0,00 

35 ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ   15,00 0,00 

36 ΡΟΔΙΑ ΣΑΜΑΑΚΙ   12,00 0,00 

37 ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00 

38 ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ   70,00 0,00 

39 ΟΜΡΑ   16,00 0,00 

40 ΟΜΡΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ   20,00 0,00 

41 ΡΥΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00 

42 ΑΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  46 45,00 2.070,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ   18,00 0,00 

44 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ   65,00 0,00 

45 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΘΤΙΚΑ 4 35,00 140,00 

46 ΡΑΡΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΟ   38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ   100,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 234   3.771,80 

  Φ.Ρ.Α. 24%     905,23 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ     4.677,03 

 
 

 

ΤΜΘΜΑ ΚΟΛΜΘΤΘΛΩΝ  
Κ.Α.: 45.6063.006 
ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ: 7 

   α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΔΑ: Ψ7ΜΘΩΕΩ-ΤΥΦ
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1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι)   1,90 0,00 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι)   1,00 0,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΙΝΑ (ηευγάρι) 108 1,80 194,40 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ (ηευγάρι)   21,00 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ PVC (ηευγάρι) 82 2,20 180,40 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΘΣΘΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  10 9,00 90,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ (ηευγάρι)   8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΟ 1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ)   10,00 0,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΘΜΙΣΕΩΣ ΡΟΣΩΡΟΥ Α13 ι ΙΣΟΔΥΝΑΜΘ 
ΦΙΛΤΟΜΑΣΚΑ 10 20,00 200,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ   18,00 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ AVEC 23 10 105,00 1.050,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ   5,00 0,00 

13 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ   900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΘΛΙΑΚΘ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 10 13,00 130,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 10 5,00 50,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 10 9,00 90,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΣΘΣ GOGGLES   12,00 0,00 

18 ΚΑΝΘ   10,00 0,00 

19 ΘΜΙΚΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΙΔΑ   15,00 0,00 

20 ΑΣΡΙΔΙΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ   18,00 0,00 

21 ΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΠ ΡΤΩΣΘ   20,00 0,00 

22 ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ 14 12,00 168,00 

23 ΩΤΟΑΣΡΙΔΕΣ ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ   8,00 0,00 

24 ΡΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ 16 25,00 400,00 

25 ΜΡΛΟΥΗΑΚΙΑ T-SHIRT 48 7,00 336,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 8 6,00 48,00 

27 ΝΙΤΣΕΑΔΕΣ 24 45,00 1.080,00 

28 ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΟΧΟ 10 38,00 380,00 

29 ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 20 22,00 440,00 

30 ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΙΕΣ 10 18,00 180,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ, ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ   160,00 0,00 

32 ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΧΘΜΙΚΑ  16 12,00 192,00 

34 ΡΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ   15,00 0,00 

35 ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ   15,00 0,00 

36 ΡΟΔΙΑ ΣΑΜΑΑΚΙ   12,00 0,00 

37 ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00 

38 ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ   70,00 0,00 

39 ΟΜΡΑ   16,00 0,00 

40 ΟΜΡΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ   20,00 0,00 

41 ΡΥΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00 

42 ΑΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  14 45,00 630,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 10 18,00 180,00 

44 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ   65,00 0,00 

ΑΔΑ: Ψ7ΜΘΩΕΩ-ΤΥΦ
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45 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΘΤΙΚΑ   35,00 0,00 

46 ΡΑΡΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΟ   38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ   100,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 440   6.018,80 

  Φ.Ρ.Α. 24%     1.444,51 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ     7.463,31 

 
 

 

Δ/ΝΣΘ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΑΣΤΥΝΟΜΛΑΣ  
Κ.Α.: 50.6063.006 
ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ: 15 

   α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι)   1,90 0,00 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι)   1,00 0,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΙΝΑ (ηευγάρι)   1,80 0,00 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ (ηευγάρι)   21,00 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ PVC (ηευγάρι)   2,20 0,00 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΘΣΘΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  60 9,00 540,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ (ηευγάρι)   8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΟ 1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ)   10,00 0,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΘΜΙΣΕΩΣ ΡΟΣΩΡΟΥ Α13 ι ΙΣΟΔΥΝΑΜΘ 
ΦΙΛΤΟΜΑΣΚΑ   20,00 0,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ   18,00 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ AVEC 23   105,00 0,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ   5,00 0,00 

13 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ   900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΘΛΙΑΚΘ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ   13,00 0,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΡΟΥ   5,00 0,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ   9,00 0,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΣΘΣ GOGGLES   12,00 0,00 

18 ΚΑΝΘ   10,00 0,00 

19 ΘΜΙΚΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΙΔΑ   15,00 0,00 

20 ΑΣΡΙΔΙΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ   18,00 0,00 

21 ΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΠ ΡΤΩΣΘ   20,00 0,00 

22 ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ   12,00 0,00 

23 ΩΤΟΑΣΡΙΔΕΣ ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ   8,00 0,00 

24 ΡΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ   25,00 0,00 

25 ΜΡΛΟΥΗΑΚΙΑ T-SHIRT   7,00 0,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 32 6,00 192,00 

27 ΝΙΤΣΕΑΔΕΣ   45,00 0,00 

28 ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΟΧΟ   38,00 0,00 

29 ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ   22,00 0,00 

30 ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΙΕΣ   18,00 0,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ, ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ   160,00 0,00 

ΑΔΑ: Ψ7ΜΘΩΕΩ-ΤΥΦ
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32 ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΧΘΜΙΚΑ    12,00 0,00 

34 ΡΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ   15,00 0,00 

35 ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ   15,00 0,00 

36 ΡΟΔΙΑ ΣΑΜΑΑΚΙ   12,00 0,00 

37 ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00 

38 ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ   70,00 0,00 

39 ΟΜΡΑ   16,00 0,00 

40 ΟΜΡΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ   20,00 0,00 

41 ΡΥΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00 

42 ΑΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ    45,00 0,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ   18,00 0,00 

44 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ   65,00 0,00 

45 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΘΤΙΚΑ   35,00 0,00 

46 ΡΑΡΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΟ   38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ   100,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 92   732,00 

  Φ.Ρ.Α. 24%     175,68 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ     907,68 

 
 
 

 

Δ/ΝΣΘ ΤΟΡΛΚΘΣ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ  
Κ.Α.:70.02.6063.006 
ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ: 3 

   α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 2 1,90 3,80 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι)   1,00 0,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΙΝΑ (ηευγάρι) 2 1,80 3,60 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ (ηευγάρι)   21,00 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ PVC (ηευγάρι) 4 2,20 8,80 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΘΣΘΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  4 9,00 36,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ (ηευγάρι)   8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΟ 1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 2 10,00 20,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΘΜΙΣΕΩΣ ΡΟΣΩΡΟΥ Α13 ι ΙΣΟΔΥΝΑΜΘ 
ΦΙΛΤΟΜΑΣΚΑ   20,00 0,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ   18,00 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ AVEC 23   105,00 0,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ   5,00 0,00 

13 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ   900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΘΛΙΑΚΘ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 2 13,00 26,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 2 5,00 10,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ   9,00 0,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΣΘΣ GOGGLES   12,00 0,00 

ΑΔΑ: Ψ7ΜΘΩΕΩ-ΤΥΦ
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18 ΚΑΝΘ   10,00 0,00 

19 ΘΜΙΚΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΙΔΑ   15,00 0,00 

20 ΑΣΡΙΔΙΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ   18,00 0,00 

21 ΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΠ ΡΤΩΣΘ 2 20,00 40,00 

22 ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ   12,00 0,00 

23 ΩΤΟΑΣΡΙΔΕΣ ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ   8,00 0,00 

24 ΡΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ 2 25,00 50,00 

25 ΜΡΛΟΥΗΑΚΙΑ T-SHIRT 4 7,00 28,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 8 6,00 48,00 

27 ΝΙΤΣΕΑΔΕΣ 2 45,00 90,00 

28 ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΟΧΟ 4 38,00 152,00 

29 ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 4 22,00 88,00 

30 ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΙΕΣ 4 18,00 72,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ, ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ   160,00 0,00 

32 ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΧΘΜΙΚΑ    12,00 0,00 

34 ΡΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ   15,00 0,00 

35 ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 2 15,00 30,00 

36 ΡΟΔΙΑ ΣΑΜΑΑΚΙ   12,00 0,00 

37 ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00 

38 ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ   70,00 0,00 

39 ΟΜΡΑ   16,00 0,00 

40 ΟΜΡΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 4 20,00 80,00 

41 ΡΥΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00 

42 ΑΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  2 45,00 90,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 2 18,00 36,00 

44 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ   65,00 0,00 

45 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΘΤΙΚΑ 2 35,00 70,00 

46 ΡΑΡΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΟ   38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ   100,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 60   982,20 

  Φ.Ρ.Α. 24%     235,73 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ     1.217,93 

 
 

ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 1 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΘΜΟΥ ΛΩΑΝΝΝΛΤΩΝ - ΟΜΑΔΑ 1 
ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ: 690 

   α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 24408 1,90 46.375,20 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 13848 1,00 13.848,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΙΝΑ (ηευγάρι) 16442 1,80 29.595,60 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ (ηευγάρι) 56 21,00 1.176,00 

ΑΔΑ: Ψ7ΜΘΩΕΩ-ΤΥΦ
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5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ PVC (ηευγάρι) 2556 2,20 5.623,20 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΘΣΘΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  1934 9,00 17.406,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ (ηευγάρι) 40 8,00 320,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΟ 1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 1218 10,00 12.180,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΘΜΙΣΕΩΣ ΡΟΣΩΡΟΥ Α13 ι ΙΣΟΔΥΝΑΜΘ 
ΦΙΛΤΟΜΑΣΚΑ 676 20,00 13.520,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ 28 18,00 504,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ AVEC 23 106 105,00 11.130,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ 1254 5,00 6.270,00 

13 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ 62 900,00 55.800,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΘΛΙΑΚΘ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 824 13,00 10.712,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 450 5,00 2.250,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 332 9,00 2.988,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΣΘΣ GOGGLES 26 12,00 312,00 

18 ΚΑΝΘ 330 10,00 3.300,00 

19 ΘΜΙΚΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΙΔΑ 42 15,00 630,00 

20 ΑΣΡΙΔΙΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ 42 18,00 756,00 

21 ΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΠ ΡΤΩΣΘ 204 20,00 4.080,00 

22 ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ 858 12,00 10.296,00 

23 ΩΤΟΑΣΡΙΔΕΣ ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 590 8,00 4.720,00 

24 ΡΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ 1984 25,00 49.600,00 

25 ΜΡΛΟΥΗΑΚΙΑ T-SHIRT 4092 7,00 28.644,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 1762 6,00 10.572,00 

27 ΝΙΤΣΕΑΔΕΣ 1046 45,00 47.070,00 

28 ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΟΧΟ 858 38,00 32.604,00 

29 ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 1640 22,00 36.080,00 

30 ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΙΕΣ 104 18,00 1.872,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ, ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ 76 160,00 12.160,00 

32 ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 28 30,00 840,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΧΘΜΙΚΑ  64 12,00 768,00 

34 ΡΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ 20 15,00 300,00 

35 ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 232 15,00 3.480,00 

36 ΡΟΔΙΑ ΣΑΜΑΑΚΙ 222 12,00 2.664,00 

37 ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ 76 38,00 2.888,00 

38 ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ 12 70,00 840,00 

39 ΟΜΡΑ 6 16,00 96,00 

40 ΟΜΡΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 10 20,00 200,00 

41 ΡΥΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 54 200,00 10.800,00 

42 ΑΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  1276 45,00 57.420,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 914 18,00 16.452,00 

44 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ 16 65,00 1.040,00 

45 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΘΤΙΚΑ 162 35,00 5.670,00 

46 ΡΑΡΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΟ 6 38,00 228,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ 14 100,00 1.400,00 

ΑΔΑ: Ψ7ΜΘΩΕΩ-ΤΥΦ
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  ΣΥΝΟΛΟ 81000   577.480,00 

  Φ.Ρ.Α. 24%     138.595,20 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ     716.075,20 

 
 
 

Ομάδα 2 – Ενιαία Σχολικι Επιτροπι Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Λωαννιτϊν 

 

 

Ενιαία Σχολικι Επιτροπι Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  
Διμου Λωαννιτϊν  
Κ.Α.: 00.6711.001 
ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ: 59 

   α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 118 1,90 224,20 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 118 1,00 118,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΙΝΑ (ηευγάρι)   1,80 0,00 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ (ηευγάρι)   21,00 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ PVC (ηευγάρι) 118 2,20 259,60 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΘΣΘΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  590 9,00 5.310,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ (ηευγάρι)   8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΟ 1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 118 10,00 1.180,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΘΜΙΣΕΩΣ ΡΟΣΩΡΟΥ Α13 ι ΙΣΟΔΥΝΑΜΘ 
ΦΙΛΤΟΜΑΣΚΑ 118 20,00 2.360,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ   18,00 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ AVEC 23 118 105,00 12.390,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ   5,00 0,00 

13 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ   900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΘΛΙΑΚΘ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ   13,00 0,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΡΟΥ   5,00 0,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 118 9,00 1.062,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΣΘΣ GOGGLES   12,00 0,00 

18 ΚΑΝΘ   10,00 0,00 

19 ΘΜΙΚΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΙΔΑ   15,00 0,00 

20 ΑΣΡΙΔΙΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ   18,00 0,00 

21 ΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΠ ΡΤΩΣΘ   20,00 0,00 

22 ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ 118 12,00 1.416,00 

23 ΩΤΟΑΣΡΙΔΕΣ ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ   8,00 0,00 

24 ΡΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ 118 25,00 2.950,00 

25 ΜΡΛΟΥΗΑΚΙΑ T-SHIRT 118 7,00 826,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ   6,00 0,00 

27 ΝΙΤΣΕΑΔΕΣ 118 45,00 5.310,00 

28 ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΟΧΟ 118 38,00 4.484,00 

29 ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 118 22,00 2.596,00 

30 ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΙΕΣ 118 18,00 2.124,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ, ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ   160,00 0,00 

ΑΔΑ: Ψ7ΜΘΩΕΩ-ΤΥΦ
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32 ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΧΘΜΙΚΑ  118 12,00 1.416,00 

34 ΡΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ   15,00 0,00 

35 ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ   15,00 0,00 

36 ΡΟΔΙΑ ΣΑΜΑΑΚΙ 118 12,00 1.416,00 

37 ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00 

38 ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ   70,00 0,00 

39 ΟΜΡΑ   16,00 0,00 

40 ΟΜΡΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ   20,00 0,00 

41 ΡΥΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00 

42 ΑΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ    45,00 0,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 118 18,00 2.124,00 

44 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ   65,00 0,00 

45 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΘΤΙΚΑ 118 35,00 4.130,00 

46 ΡΑΡΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΟ   38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ   100,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 2714   51.695,80 

  Φ.Ρ.Α. 24%     12.406,99 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ     64.102,79 
 
 

Ομάδα 3 – Ενιαία Σχολικι Επιτροπι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Λωαννιτϊν 

 
 

 

Ενιαία Σχολικι Επιτροπι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  
Διμου Λωαννιτϊν 
Κ.Α.: 00.6711.001 
ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ: 47 

   α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 188 1,90 357,20 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 188 1,00 188,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΙΝΑ (ηευγάρι)   1,80 0,00 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ (ηευγάρι)   21,00 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ PVC (ηευγάρι) 188 2,20 413,60 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΘΣΘΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  282 9,00 2.538,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ (ηευγάρι)   8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΟ 1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 94 10,00 940,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΘΜΙΣΕΩΣ ΡΟΣΩΡΟΥ Α13 ι ΙΣΟΔΥΝΑΜΘ 
ΦΙΛΤΟΜΑΣΚΑ 94 20,00 1.880,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ   18,00 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ AVEC 23   105,00 0,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ   5,00 0,00 

13 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ   900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΘΛΙΑΚΘ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ   13,00 0,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΡΟΥ   5,00 0,00 

ΑΔΑ: Ψ7ΜΘΩΕΩ-ΤΥΦ
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16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 94 9,00 846,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΣΘΣ GOGGLES   12,00 0,00 

18 ΚΑΝΘ   10,00 0,00 

19 ΘΜΙΚΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΙΔΑ   15,00 0,00 

20 ΑΣΡΙΔΙΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ   18,00 0,00 

21 ΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΠ ΡΤΩΣΘ   20,00 0,00 

22 ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ 94 12,00 1.128,00 

23 ΩΤΟΑΣΡΙΔΕΣ ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ   8,00 0,00 

24 ΡΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ 188 25,00 4.700,00 

25 ΜΡΛΟΥΗΑΚΙΑ T-SHIRT 188 7,00 1.316,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ   6,00 0,00 

27 ΝΙΤΣΕΑΔΕΣ 94 45,00 4.230,00 

28 ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΟΧΟ 94 38,00 3.572,00 

29 ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 94 22,00 2.068,00 

30 ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΙΕΣ 94 18,00 1.692,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ, ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ   160,00 0,00 

32 ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΧΘΜΙΚΑ    12,00 0,00 

34 ΡΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ   15,00 0,00 

35 ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ   15,00 0,00 

36 ΡΟΔΙΑ ΣΑΜΑΑΚΙ 94 12,00 1.128,00 

37 ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00 

38 ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ   70,00 0,00 

39 ΟΜΡΑ   16,00 0,00 

40 ΟΜΡΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ   20,00 0,00 

41 ΡΥΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00 

42 ΑΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ    45,00 0,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 94 18,00 1.692,00 

44 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ   65,00 0,00 

45 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΘΤΙΚΑ 94 35,00 3.290,00 

46 ΡΑΡΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΟ   38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ   100,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 2256   31.978,80 

  Φ.Ρ.Α. 24%     7.674,91 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ     39.653,71 
 
 

Ομάδα 4 – Ηωγράφειοσ Οίκοσ Ευγθρίασ 

 

 

Ηωγράφειοσ Οίκοσ Ευγθρίασ 
Κ.Α.: 10.6063 
ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ: 5 

   α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι)   1,90 0,00 
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2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι)   1,00 0,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΙΝΑ (ηευγάρι)   1,80 0,00 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ (ηευγάρι)   21,00 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ PVC (ηευγάρι)   2,20 0,00 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΘΣΘΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  8 9,00 72,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ (ηευγάρι)   8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΟ 1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ)   10,00 0,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΘΜΙΣΕΩΣ ΡΟΣΩΡΟΥ Α13 ι ΙΣΟΔΥΝΑΜΘ 
ΦΙΛΤΟΜΑΣΚΑ   20,00 0,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ   18,00 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ AVEC 23   105,00 0,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ   5,00 0,00 

13 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ   900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΘΛΙΑΚΘ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ   13,00 0,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΡΟΥ   5,00 0,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ   9,00 0,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΣΘΣ GOGGLES   12,00 0,00 

18 ΚΑΝΘ   10,00 0,00 

19 ΘΜΙΚΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΙΔΑ   15,00 0,00 

20 ΑΣΡΙΔΙΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ   18,00 0,00 

21 ΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΠ ΡΤΩΣΘ   20,00 0,00 

22 ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ 2 12,00 24,00 

23 ΩΤΟΑΣΡΙΔΕΣ ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ   8,00 0,00 

24 ΡΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ   25,00 0,00 

25 ΜΡΛΟΥΗΑΚΙΑ T-SHIRT 6 7,00 42,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 2 6,00 12,00 

27 ΝΙΤΣΕΑΔΕΣ 2 45,00 90,00 

28 ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΟΧΟ   38,00 0,00 

29 ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ   22,00 0,00 

30 ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΙΕΣ 4 18,00 72,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ, ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ   160,00 0,00 

32 ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΧΘΜΙΚΑ    12,00 0,00 

34 ΡΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ   15,00 0,00 

35 ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ   15,00 0,00 

36 ΡΟΔΙΑ ΣΑΜΑΑΚΙ   12,00 0,00 

37 ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00 

38 ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ   70,00 0,00 

39 ΟΜΡΑ   16,00 0,00 

40 ΟΜΡΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 4 20,00 80,00 

41 ΡΥΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00 

42 ΑΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  2 45,00 90,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ   18,00 0,00 

44 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ   65,00 0,00 

45 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΘΤΙΚΑ 4 35,00 140,00 
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46 ΡΑΡΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΟ   38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ   100,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 34   622,00 

  Φ.Ρ.Α. 24%     149,28 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ     771,28 
 
 

Ομάδα 5 – ΔΘ.ΡΕ.ΚΕ. ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 

 

 

ΔΘ.ΡΕ.ΚΕ. ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
Κ.Α.: 60.02.00.0001 
ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ: 7 

   α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 8 1,90 15,20 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 4 1,00 4,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΙΝΑ (ηευγάρι) 14 1,80 25,20 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ (ηευγάρι) 6 21,00 126,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ PVC (ηευγάρι)   2,20 0,00 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΘΣΘΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  10 9,00 90,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ (ηευγάρι)   8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΟ 1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 12 10,00 120,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΘΜΙΣΕΩΣ ΡΟΣΩΡΟΥ Α13 ι ΙΣΟΔΥΝΑΜΘ 
ΦΙΛΤΟΜΑΣΚΑ   20,00 0,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ 6 18,00 108,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ AVEC 23   105,00 0,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ   5,00 0,00 

13 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ   900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΘΛΙΑΚΘ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ   13,00 0,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΡΟΥ   5,00 0,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 10 9,00 90,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΣΘΣ GOGGLES   12,00 0,00 

18 ΚΑΝΘ 6 10,00 60,00 

19 ΘΜΙΚΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΙΔΑ   15,00 0,00 

20 ΑΣΡΙΔΙΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ   18,00 0,00 

21 ΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΠ ΡΤΩΣΘ 10 20,00 200,00 

22 ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ   12,00 0,00 

23 ΩΤΟΑΣΡΙΔΕΣ ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 8 8,00 64,00 

24 ΡΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ 6 25,00 150,00 

25 ΜΡΛΟΥΗΑΚΙΑ T-SHIRT 4 7,00 28,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 6 6,00 36,00 

27 ΝΙΤΣΕΑΔΕΣ   45,00 0,00 

28 ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΟΧΟ 6 38,00 228,00 

29 ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ   22,00 0,00 

30 ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΙΕΣ   18,00 0,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ, ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ   160,00 0,00 
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32 ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΧΘΜΙΚΑ    12,00 0,00 

34 ΡΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ 8 15,00 120,00 

35 ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ   15,00 0,00 

36 ΡΟΔΙΑ ΣΑΜΑΑΚΙ 4 12,00 48,00 

37 ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00 

38 ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ   70,00 0,00 

39 ΟΜΡΑ   16,00 0,00 

40 ΟΜΡΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ   20,00 0,00 

41 ΡΥΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00 

42 ΑΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  4 45,00 180,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 8 18,00 144,00 

44 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ 8 65,00 520,00 

45 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΘΤΙΚΑ 8 35,00 280,00 

46 ΡΑΡΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΟ   38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ 8 100,00 800,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 164   3.436,40 

  Φ.Ρ.Α. 24%     824,74 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ     4.261,14 
 
 

Ομάδα 6 – ΟΚΡΑΡΑ – ΝΡΔΔ Διμου Λωαννιτϊν 

 

 

ΟΚΡΑΡΑ 
Κ.Α.: 10.6063 
ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ: 263 

   α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 1.982 1,90 3.765,80 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 8 1,00 8,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΙΝΑ (ηευγάρι) 10 1,80 18,00 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ (ηευγάρι) 4 21,00 84,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ PVC (ηευγάρι) 104 2,20 228,80 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΘΣΘΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  3.548 9,00 31.932,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ (ηευγάρι)   8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΟ 1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 10.580 10,00 105.800,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΘΜΙΣΕΩΣ ΡΟΣΩΡΟΥ Α13 ι ΙΣΟΔΥΝΑΜΘ 
ΦΙΛΤΟΜΑΣΚΑ 4 20,00 80,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ 4 18,00 72,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ AVEC 23   105,00 0,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ 588 5,00 2.940,00 

13 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ   900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΘΛΙΑΚΘ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 2 13,00 26,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 4 5,00 20,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 4 9,00 36,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΣΘΣ GOGGLES   12,00 0,00 
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18 ΚΑΝΘ 16 10,00 160,00 

19 ΘΜΙΚΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΙΔΑ   15,00 0,00 

20 ΑΣΡΙΔΙΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ   18,00 0,00 

21 ΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΠ ΡΤΩΣΘ   20,00 0,00 

22 ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ 22 12,00 264,00 

23 ΩΤΟΑΣΡΙΔΕΣ ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 8 8,00 64,00 

24 ΡΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ 10 25,00 250,00 

25 ΜΡΛΟΥΗΑΚΙΑ T-SHIRT 36 7,00 252,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 30 6,00 180,00 

27 ΝΙΤΣΕΑΔΕΣ 14 45,00 630,00 

28 ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΟΧΟ 4 38,00 152,00 

29 ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 4 22,00 88,00 

30 ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΙΕΣ 96 18,00 1.728,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ, ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ   160,00 0,00 

32 ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΧΘΜΙΚΑ  4 12,00 48,00 

34 ΡΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ 4 15,00 60,00 

35 ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 14 15,00 210,00 

36 ΡΟΔΙΑ ΣΑΜΑΑΚΙ 182 12,00 2.184,00 

37 ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00 

38 ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ   70,00 0,00 

39 ΟΜΡΑ 68 16,00 1.088,00 

40 ΟΜΡΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 268 20,00 5.360,00 

41 ΡΥΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00 

42 ΑΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  30 45,00 1.350,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 182 18,00 3.276,00 

44 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ 4 65,00 260,00 

45 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΘΤΙΚΑ 278 35,00 9.730,00 

46 ΡΑΡΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΟ 68 38,00 2.584,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ 4 100,00 400,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 18.188   175.328,60 

  Φ.Ρ.Α. 24%     42.078,86 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ     217.407,46 
 
 

 

ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΘΣ 
ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ: 1.068 

   α/α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 26704 1,90 50.737,60 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 14166 1,00 14.166,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΙΝΑ (ηευγάρι) 16466 1,80 29.638,80 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ (ηευγάρι) 66 21,00 1.386,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ PVC (ηευγάρι) 2966 2,20 6.525,20 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΘΣΘΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  6372 9,00 57.348,00 
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7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ (ηευγάρι) 40 8,00 320,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΟ 1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 12022 10,00 120.220,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΘΜΙΣΕΩΣ ΡΟΣΩΡΟΥ Α13 ι ΙΣΟΔΥΝΑΜΘ 
ΦΙΛΤΟΜΑΣΚΑ 892 20,00 17.840,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ 38 18,00 684,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ AVEC 23 224 105,00 23.520,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ 1842 5,00 9.210,00 

13 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ 62 900,00 55.800,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΘΛΙΑΚΘ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 826 13,00 10.738,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 454 5,00 2.270,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 558 9,00 5.022,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΣΘΣ GOGGLES 26 12,00 312,00 

18 ΚΑΝΘ 352 10,00 3.520,00 

19 ΘΜΙΚΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΙΔΑ 42 15,00 630,00 

20 ΑΣΡΙΔΙΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ 42 18,00 756,00 

21 ΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΠ ΡΤΩΣΘ 214 20,00 4.280,00 

22 ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ 1094 12,00 13.128,00 

23 ΩΤΟΑΣΡΙΔΕΣ ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 606 8,00 4.848,00 

24 ΡΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ 2306 25,00 57.650,00 

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

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 1800 6,00 10.800,00 

27 ΝΙΤΣΕΑΔΕΣ 1274 45,00 57.330,00 

28 ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΟΧΟ 1080 38,00 41.040,00 

29 ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 1856 22,00 40.832,00 

30 ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΙΕΣ 416 18,00 7.488,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ, ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ 76 160,00 12.160,00 

32 ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 28 30,00 840,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΧΘΜΙΚΑ  186 12,00 2.232,00 

34 ΡΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ 32 15,00 480,00 

35 ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 246 15,00 3.690,00 

36 ΡΟΔΙΑ ΣΑΜΑΑΚΙ 620 12,00 7.440,00 

37 ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ 76 38,00 2.888,00 

38 ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ 12 70,00 840,00 

39 ΟΜΡΑ 74 16,00 1.184,00 

40 ΟΜΡΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 282 20,00 5.640,00 

41 ΡΥΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 54 200,00 10.800,00 

42 ΑΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  1312 45,00 59.040,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 1316 18,00 23.688,00 

44 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ 28 65,00 1.820,00 

45 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΘΤΙΚΑ 664 35,00 23.240,00 

46 ΡΑΡΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΟ 74 38,00 2.812,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ 26 100,00 2.600,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 104356   840.541,60 

  Φ.Ρ.Α. 24%     201.729,98 
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  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ     1.042.271,58 
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ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΘΣ 
ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ: 1.068 ΤΕΜΑΧΛΑ 

  α/α ΕΛΔΟΣ Δ.Λ. ΑϋΚΜΛΑ ΒϋΚΜΛΑ ΗΩΓΑΦΕΛΟ ΔΘΡΕΚΕ ΟΚΡΑΡΑ ΣΥΝΟΛΟ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 24408 118 188   8 1982 26704 1,90 50.737,60 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΙΛΙΟ (ηευγάρι) 13848 118 188   4 8 14166 1,00 14.166,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΙΝΑ (ηευγάρι) 16442       14 10 16466 1,80 29.638,80 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ (ηευγάρι) 56       6 4 66 21,00 1.386,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΡΠ PVC (ηευγάρι) 2556 118 188     104 2966 2,20 6.525,20 

6 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΘΣΘΣ (ΚΟΥΤΙ 100 
ΤΕΜ.)  1934 590 282 8 10 3548 6372 9,00 57.348,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ (ηευγάρι) 40           40 8,00 320,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΟ 1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 1218 118 94   12 10580 12022 10,00 120.220,00 

9 

ΜΑΣΚΑ ΘΜΙΣΕΩΣ ΡΟΣΩΡΟΥ Α13 ι 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΘ  
ΦΙΛΤΟΜΑΣΚΑ 676 118 94     4 892 20,00 17.840,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ 28       6 4 38 18,00 684,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ AVEC 23 106 118         224 105,00 23.520,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ 1254         588 1842 5,00 9.210,00 

13 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ 62           62 900,00 55.800,00 

14 
ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΘΛΙΑΚΘ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 824         2 826 13,00 10.738,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 450         4 454 5,00 2.270,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 332 118 94   10 4 558 9,00 5.022,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΣΘΣ GOGGLES 26           26 12,00 312,00 

18 ΚΑΝΘ 330       6 16 352 10,00 3.520,00 

19 ΘΜΙΚΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΙΔΑ 42           42 15,00 630,00 

20 ΑΣΡΙΔΙΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ 42           42 18,00 756,00 
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21 ΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΠ ΡΤΩΣΘ 204       10   214 20,00 4.280,00 

22 ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ 858 118 94 2   22 1094 12,00 13.128,00 

23 ΩΤΟΑΣΡΙΔΕΣ ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 590       8 8 606 8,00 4.848,00 

24 ΡΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ 1984 118 188   6 10 2306 25,00 57.650,00 

25 ΜΡΛΟΥΗΑΚΙΑ 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 ΝΙΤΣΕΑΔΕΣ 1046 118 94 2   14 1274 45,00 57.330,00 

28 ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΟΧΟ 858 118 94   6 4 1080 38,00 41.040,00 

29 ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 1640 118 94     4 1856 22,00 40.832,00 

30 ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΙΕΣ 104 118 94 4   96 416 18,00 7.488,00 

31 
ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ, 
ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ 76           76 160,00 12.160,00 

32 ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 28           28 30,00 840,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΠ ΧΘΜΙΚΑ  64 118       4 186 12,00 2.232,00 

34 ΡΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ 20       8 4 32 15,00 480,00 

35 ΕΡΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 232         14 246 15,00 3.690,00 

36 ΡΟΔΙΑ ΣΑΜΑΑΚΙ 222 118 94   4 182 620 12,00 7.440,00 

37 ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ 76           76 38,00 2.888,00 

38 ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ 12           12 70,00 840,00 

39 ΟΜΡΑ 6         68 74 16,00 1.184,00 

40 ΟΜΡΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 10     4   268 282 20,00 5.640,00 

41 ΡΥΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 54           54 200,00 10.800,00 

42 ΑΒΥΛΑ 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 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ 16       8 4 28 65,00 1.820,00 

45 ΡΑΡΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΘΤΙΚΑ 162 118 94 4 8 278 664 35,00 23.240,00 

46 ΡΑΡΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΟ 6         68 74 38,00 2.812,00 
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47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ 14       8 4 26 100,00 2.600,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 
      

104356   840.541,60 

  Φ.Ρ.Α. 24% 
      

    201.729,98 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ 
      

    1.042.271,58 
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Τεχνικά Χαρακτθριςτικά 
 
Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά είναι εναρμονιςμζνα με τα ιςχφοντα πρότυπα τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ και προζκυψαν από τθν γραπτι εκτίμθςθ επαγγελματικοφ κινδφνου του γιατροφ 
εργαςίασ και εγκρίκθκαν από τον τεχνικό αςφαλείασ. 
 
 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 
Τα προσ προμικεια είδθ  κα πρζπει να πλθροφν τα κάτωκι: 
 
1. ΓΑΝΤΛΑ  ΑΡΟ  ΝΛΤΛΛΛΟ  
Χαρακτθριςτικά: Μικοσ περίπου 30cm. Ράχοσ 0,5 mm.  Υλικό καταςκευισ νιτρίλιο με 
εςωτερικι επζνδυςθ από ανκιδρωτικό υλικό.  Ελάχιςτα επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν 3,1,0,1 
, που ςθμαίνει: 
• 3 (τριβι) 
• 1 (κοπι με λεπίδα) 
• 1 (διάτρθςθ) 
Ρρότυπα ΕΝ 388, 420, EN ISO 374-1:2016,EN ISO 374-5:2016 
 Σιμανςθ: 
• CE 
• Ρρομθκευτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ 
• Εικονόςθμο προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 3,1,0,1, 
• Εικονόςθμα προςταςίασ από χθμικζσ ουςίεσ 
Μζγεκοσ: 7 ζωσ 11 (S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11) 

 
2. ΓΑΝΤΛΑ ΑΡΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΛ ΝΛΤΛΛΛΟ 
Ρεδίο χριςθσ : εργαςίεσ ςτισ οποίεσ το εμπρόσ μζροσ τθσ παλάμθσ μπορεί να εκτεκεί ςε 
χθμικζσ ουςίεσ ι ςε υγρό περιβάλλον όπωσ ςτα ςυνεργία ςυντιρθςθσ ςε υγρό περιβάλλον , 
ςε υδραυλικοφσ και ςε βαφζσ . 
Ζχουν μικοσ 20-25 cm.  
Το εμπρόσ μζροσ τθσ παλάμθσ είναι καταςκευαςμζνο από νιτρίλιο ϊςτε να το προςτατεφει 
από χθμικζσ ουςίεσ ενϊ το πίςω από φφαςμα ϊςτε να είναι πιο εφχρθςτο. 
Με ελάχιςτα επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν 3,1,2,1 όπου: 

 3(τριβι) 
 1(κοπι με λεπίδα) 
 2(διάςχιςθ) 
 1(διάτρθςθ) 

Ρρότυπα ΕΝ 388,420 
 Σιμανςθ:       

 CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προιόντοσ , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο  προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 3,1,2,1. 

 
Μζγεκοσ: 8 ζωσ 10 (8,9, 10 ) 
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3. ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΛΝΑ ΓΑΝΤΛΑ 
Ρεδίο χριςθσ : Εργαςίεσ ςτισ οποίεσ απαιτείται προςταςία από απλοφσ μθχανικοφσ 
κινδφνουσ (τριβζσ , ςυμπιζςεισ , εκδορζσ ) ςε ςτεγνό περιβάλλον όπωσ εργαηόμενοι ςε 
απορριμματοφόρα, οικοδόμοι , ςε κιπουσ , μθχανοτεχνίτεσ   
Χαρακτθριςτικά :Ζχουν μικοσ 20-25 cm,και πάχοσ 1-1,2mm.  
Το εμπρόσ μζροσ του γαντιοφ και τα δάχτυλα από βόειο δζρμα και το πίςω μζροσ από 
βαμβακερό φφαςμα με ελαςτικι ταινία ςφςφιξθσ . 
 Ρρότυπα ΕΝ 388, 420 με ελάχιςτα επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν: 

 2 (τριβι) 
 2 (κοπι με λεπίδα) 
 2 (διάςχιςθ) 
 3 (διάτρθςθ)        

    
  Σιμανςθ: 

 CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό  προϊόντοσ , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο  προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 2,2,2,3.                 

            

     
4. ΓΑΝΤΛΑ ΜΟΝΩΤΛΚΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ 

Ρεδίο εφαρμογισ : εργαςίεσ ςε χαμθλι τάςθ . 
Ζχουν μικοσ περίπου 30cm.και είναι καταςκευαςμζνα από ςυνκετικό υλικό χωρίσ 
ραφζσ . 
Ρρότυπο ΕΝ 60903 

    Σιμανςθ: 
 CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προιόντοσ , αρικμόσ ςειράσ . 
 00(Ρροςταςία μζχρι 500V) 
 RC (Αυξθμζνθ μθχανικι αντοχι ,αντοχι ςε όηον ,οξζα, πετρελαιοειδι, 

ψφχοσ ) 
 Κωδικόσ εργαςτθρίου πιςτοποίθςθσ  
 Ζτοσ και μινα καταςκευισ 
 Σιμα διεκνοφσ θλεκτροτεχνικισ επιτροπισ (IEC)    

Σθμειϊνεται ότι θ κλάςθ αφορά ςτθν τάςθ εργαςίασ από τθν οποία προςτατεφουν τα 
γάντια . Αν χρθςιμοποιθκοφν για προςταςία από μζςθ τάςθ τότε πρζπει να επιλεγοφν 
γάντια κλάςθσ 2 τα οποία είναι πιο χοντρά αλλά προορίηονται μόνο για χειριςμοφσ και όχι 
για εργαςία .  
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Μζγεκοσ: 9-11 

 
5. ΓΑΝΤΛΑ ΑΡΟ PVC  

Ρεδίο χριςθσ : Πταν απαιτείται προςταςία από χθμικοφσ , μθχανικοφσ και βιολογικοφσ 
κινδφνουσ  , όπωσ εργαηόμενοι ςε απορριμματοφόρα ( εναλλακτικι λφςθ) ςε κακαριςμοφσ 
κάδων , ςε νεκροταφεία .   
Χαρακτθριςτικά : Ζχουν μικοσ 27cm και πάχοσ 1mm. 
Είναι καταςκευαςμζνα από PVC και ωσ εςωτερικι επζνδυςθ ζχουν    ανκιδρωτικό υλικό. 
Με ελάχιςτα επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν 3,1,2,1 

 3(τριβι) 
 1(κοπι με λεπίδα) 
 2(διάςχιςθ) 
 1(διάτρθςθ) 

            Ρρότυπα ΕΝ 388,420,374 
            Σιμανςθ:      

 CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προϊόντοσ  , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο  προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 3,1,2,1. 
 Εικονόςθμο προςταςίασ από χθμικζσ ουςίεσ και μικροοργανιςμοφσ.  

                       
 

 
6. ΓΑΝΤΛΑ ΕΛΑΣΤΛΚΑ ΜΛΑΣ ΧΘΣΘΣ   

Ρεδίο χριςθσ : για αντιμετϊπιςθ χθμικϊν ουςιϊν ι μικροοργανιςμϊν . 
Ζχουν μικοσ περίπου 20 cm και πάχοσ τουλάχιςτον 0,1mm για μζγιςτθ αντοχι. 
Και είναι καταςκευαςμζνο από νιτρίλιο .Είναι μιασ χριςθσ και δεν ζχει ςθμαςία θ 
μθχανικι αντοχι . 
Και είναι ςυςκευαςμζνα ςε κουτιά  100  τεμαχίων. 
Ρρότυπα ΕΝ 374-1:2016,EN ISO 374-5:2016 
Σιμανςθ: 

  CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προιόντοσ , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο προςταςίασ από χθμικζσ ουςίεσ και μικροοργανιςμοφσ. 
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Μεγζκθ: 7-10 (S-XL) 
7. ΓΑΝΤΛΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ 

Ρεδίο χριςθσ : ςυγκολλιςεισ  
Είναι καταςκευαςμζνα από ειδικά επεξεργαςμζνο δζρμα με εςωτερικι επζνδυςθ τα 
οποία παρζχουν προςταςία από μθχανικοφσ κινδφνουσ, επαφι με κερμότθτα και από 
μικρζσ εκτοξεφςεισ λιωμζνων μετάλλων.  

           Με ελάχιςτα επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν 3,1,3,4. 
           Με ελάχιςτα επίπεδα κερμικϊν αντοχϊν 4,1,3,3,4,Χ. 
            Ρρότυπα ΕΝ 388,420,407 
            Σιμανςθ:       

 CE       
 Καταςκευαςτι , κωδικό του προιόντοσ , ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο  προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 3,1,3,4. 
 Εικονόςθμο προςταςίασ από τθν κερμότθτα.  

  8.    ΜΑΣΚΑ ΦΛΛΤΟ  1 
 Χαρακτθριςτικά: Μάςκα με ενςωματωμζνο φίλτρο κατακράτθςθσ ςκόνθσ από ςυνκετικό 
υλικό με διπλό ιμάντα προςαρμογισ που κα καλφπτει μφτθ, ςτόμα και 
πθγοφνι. 
Διατίκεται ςε ςυςκευαςίεσ ανά 10−30 τεμάχια. Αν τθρθκοφν οι κανόνεσ υγιεινισ μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί μζχρισ ότου ο χριςτθσ αντιλθφκεί ότι δυςχεραίνεται θ αναπνοι του. 
Ρρότυπα: ΕΝ 149 
Σιμανςθ: Θ μάςκα και τα φίλτρα πρζπει να ζχουν ανεξίτθλα τυπωμζνα τα εξισ: 
• CE 
• FFP1 
• Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ 
• Κωδικόσ Εργαςτθρίου Ριςτοποίθςθσ 
9. ΜΑΣΚΑ  ΘΜΛΣΕΩΣ  ΡΟΣΩΡΟΥ ΜΕ  ΦΛΛΤΑ Α1 3 Ι ΛΣΟΔΥΝΑΜΘ ΦΛΛΤΟΜΑΣΚΑ  
Χαρακτθριςτικά: 
Κυρίωσ μάςκα από ςυνκετικό υλικό με ιμάντεσ προςαρμογισ που κα καλφπτουν μφτθ, 
ςτόμα και πθγοφνι.  Είναι προτιμότερθ μάςκα με διπλά φίλτρα, ωσ πιο άνετθ 
Ρρζπει να επιλζγεται το κατάλλθλο φίλτρο, που ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ είναι 
Α1 3 (χρϊματοσ καφζ και λευκοφ) που παρζχει προςταςία από οργανικά αζρια και ατμοφσ 
και ςωματίδια ι Α2 3 εφόςον διακζτει θ καταςκευαςτικι εταιρεία. Θ μάςκα πρζπει να 
διατίκεται ςε μεγζκθ Small,Medium,Large για καλφτερθ προςαρμογι. 
Ρρότυπα: ΕΝ 140 για τθ μάςκα και ΕΝ 141>EN14387 για φίλτρα 
Σιμανςθ: Θ μάςκα και τα φίλτρα πρζπει να ζχουν ανεξίτθλα τυπωμζνα τα εξισ: 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ (ςτα φίλτρα και  θμερομθνία 
λιξθσ). 
• Κωδικόσ Εργαςτθρίου Ριςτοποίθςθσ 
• Στα φίλτρα κα υπάρχει και χρωματικόσ κϊδικασ (καφζ και άςπρο) 
10. ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ 
Χαρακτθριςτικά: Θλεκτρονικι μάςκα που καλφπτει όλο το πρόςωπο με οπτικοφσ δίςκουσ 
που απορροφοφν τθν ακτινοβολία των ςυγκολλιςεων κ κρατείται με το χζρι (Αςπίδιο).  Ωσ 
υλικό καταςκευισ είναι προτιμότερο το fiberglass. 
Ρρότυπο: ΕΝ 166,169,175 
Σιμανςθ: 
• Στο πλαίςιο: 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Ζτοσ καταςκευισ. 
• F Μθχανικι αντοχι 
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• Στον οπτικό δίςκο: 
• 1 Οπτικι κλάςθ 
• 9 ζωσ 14 βακμόσ ςκίαςθσ 
Οι ζγχρωμοι οπτικοί δίςκοι πρζπει να μποροφν να αλλάηουν για να χρθςιμοποιείται θ 
κατάλλθλθ ςκίαςθ ανάλογα με το είδοσ τθσ εργαςίασ και τθν ζνταςθ του ρεφματοσ 
ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του προτφπου ΕΛΟΤ−ΕΝ 169.   
11. ΜΑΣΚΑ  ΟΛΟΚΛΘΟΥ  ΡΟΣΩΡΟΥ ΜΕ ΦΛΛΤΑ ΑΒΕΚ2 3  
Κυρίωσ μάςκα από ςυνκετικό υλικό με ιμάντεσ προςαρμογισ που κα καλφπτει όλο το 
πρόςωπο, ςυμπεριλαμβανομζνων των οφκαλμϊν.  Ρρζπει να επιλζγεται το κατάλλθλο 
φίλτρο, που ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ είναι το ΑΒΕΚ2 3 (χρϊματοσ καφζ, γκρι, 
κίτρινου, πράςινου και λευκοφ) που παρζχει προςταςία από όλουσ τουσ χθμικοφσ ρφπουσ 
ςε αζρια μορφι (οργανικά, ανόργανα, ατμοφσ οξζων, αμμωνία) και μικροοργανιςμοφσ. 
Ρρότυπα: ΕΝ 136 για τθ μάςκα και ΕΝ 141>EN14387 για φίλτρα 
Σιμανςθ: Θ μάςκα και τα φίλτρα πρζπει να ζχουν ανεξίτθλα τυπωμζνα τα εξισ: 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ (ςτα φίλτρα και θμερομθνία 
λιξθσ). 
• Κωδικόσ Εργαςτθρίου Ριςτοποίθςθσ 
• Στα φίλτρα κα υπάρχει και χρωματικόσ κϊδικασ (καφζ, γκρι, κίτρινο, πράςινο και άςπρο) 
12. ΜΑΣΚΑ ΜΛΑΣ ΧΘΣΘΣ  
Χαρακτθριςτικά: 
Κυρίωσ μάςκα από ςυνκετικό υλικό με ιμάντεσ προςαρμογισ που κα καλφπτουν μφτθ, 
ςτόμα και πθγοφνι. 
 Ρεριγραφι 
Μάςκα 3 Φφλλων Οδοντιατρικι Με Λάςτιχο (99% φιλτράριςμα) για προςταςία από 
μικρόβια,βακτιρια κ ιοφσ. 
Χαρακτθριςτικά 

 Μάςκα προςταςίασ 3 φφλλων με φιλτράριςμα ≥ 99% 
 Με μεταλλικό ζλαςμα 
 Εφκαμπτο ζλαςμα από αλουμίνιο 
 Τφπου IIR (splash resistant) 
 Κουτί 50 τεμαχίων 

13. ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΛΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ  
 
Ρεδίο χριςθσ:Μζςο προςταςίασ ζκτακτθσ ανάγκθσ(επζμβαςθ ςε πυρκαγιά). 
Χαρακτθριςτικά:Θα αποτελείται από τθ φιάλθ υψθλισ πίεςθσ αζρα,τθ μάςκα αλόκλθρου 
προςϊπου,το μειωτιρα πίεςθσ,τον αεροπνεφμονα,τισ προειδοποιθτικζσ διατάξεισ κ το 
ςφςτθμα ανάρτθςθσ.Το ςφςτθμα κα λειτουργεί απομονϊνοντασ το χριςτθ από τουσ 
ρφπουσ και τροφοδοτϊντασ τον με πεπιεςμζνο αζρα που,μζςω του μειωτείρα και του 
αεροπνεφμονα,κα ζχει μικρι πίεςθ ϊςτε να κακίςταται αναπνεφςιμοσ. 
Ρρότυπο ΕΝ 137,MED 
Σιμανςθ CE,κωδικόσ προϊοντοσ,κωδικόσ εργαςτθρίου πιςτοποίθςθσ,καταςκευαςτισ,ζτοσ 
καταςκευισ,αρικμόσ παρτίδασ 
14. ΓΥΑΛΛΑ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΑΡΟ ΘΛΛΑΚΘ ΑΚΤΛΝΟBΟΛΛΑ  

Ρεδίο χριςθσ : ςε εργαςίεσ ςτο φπαικρο τουσ κερινοφσ μινεσ  
Αποτελείται από οπτικό δίςκο με προςταςία ζναντι θλιακι ακτινοβολίασ, 
Επαρκι μθχανικι αντοχι ζναντι τριβισ και βραχίονεσ ςτιριξθσ ρυκμιηόμενοι για 
καλφτερθ προςαρμογι. 
Ρρότυπα  ΕΝ166,EN172 
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Σιμανςθ : 
 Στουσ βραχίονεσ : 
 CE 
 Καταςκευαςτισ , ζτοσ καταςκευισ  
 F μθχανικι αντοχι  
 Στον οπτικό δίςκο: 
 1 οπτικι κλάςθ 
 6,2 ι 6-2,5 ι 5-3,1 ςυμβολίηει τθ δυνατότθτα απορρόφθςθσ τθσ θλιακισ 

ακτινοβολίασ, ςυμπεριλαμβομζνου του υπζρυκρου φάςματοσ  
 F μθχανικι αντοχι  
 Κ   Ρροςταςία ζναντι τθσ τριβισ                     

 
15. ΓΥΑΛΛΑ ΑΝΟΛΧΤΟΥ ΤΥΡΟΥ  
 
 Γυαλιά αςφαλείασ ανοικτοφ τφπου, για ςυνεχι χριςθ από απαςχολοφμενουσ και 
επιβλζποντεσ ςε τεχνικζσ εργαςίεσ και όπου απαιτείται προςταςία από μθχανικοφσ 
κινδφνουσ χαμθλισ επικινδυνότθτασ όπωσ εργάτεσ και τεχνίτεσ κιπων, τεχνίτεσ οχθμάτων, 
θλεκτρολόγοι οχθμάτων, ξυλουργοί, ςιδεράσ, ελαιοχρωματιςτζσ, οικοδόμοι, εργάτεσ 
αποκομιδισ απορριμμάτων, οδοκακαριςτζσ, επιβλζποντεσ των παραπάνω εργαςιϊν.  

Ρρότυπα: EN 166 1FT, EN 170 2-1.2 

Χαρακτθριςτικά: Καλι ορατότθτα, επαρκι προςταςία περιφερειακά των ματιϊν, με 
αντικαμβωτικι επζνδυςθ, με αντοχι ζναντι τριβισ, με βραχίονεσ ςτιριξθσ ρυκμιηόμενου 
μικουσ. Στο πλαίςιο να αναφζρεται ο καταςκευαςτισ, μθχανικι αντοχι. Στον οπτικό δίςκο 
να υπάρχει οπτικι κλάςθ, μθχανικι αντοχι, προςταςία ζναντι τριβισ, αντικαμβωτικι 
επζνδυςθ.  

 
16. ΓΥΑΛΛΑ ΚΛΕΛΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 
Ρεδίο χριςθσ: Σε εργαςίεσ που απαιτοφν προςταςία από χθμικζσ  ουςίεσ        (υγρζσ ι 
ςκόνεσ)  ι και από μθχανικοφσ κινδφνουσ ( τροχόσ , τόρνοσ κ.α).        
Χαρακτθριςτικά : Οπτικόσ δίςκοσ ,αρκετά μεγάλοσ που να μθν εμποδίηει τθν  ορατότθτα με 
αντικαμβωτικι επζνδυςθ, με αντοχι ζναντι τριβισ πλαίςιο ςτιριξθσ του οπτικοφ δίςκου με 
ιμάντα ςτερζωςθσ και προςαρμογισ ςτο κεφάλι και οπζσ ζμμεςου αεριςμοφ. 
Ρρότυπο ΕΝ 166 
  Σιμανςθ : 
Στο πλαίςιο :           
CE          
Καταςκευαςτισ , ζτοσ καταςκευισ 
Β  Μθχανικι αντοχι 
3  Ρροςταςία από υγρζσ χθμικζσ ουςίεσ 
4  Ρροςταςία από ςκόνθ 
 
Στον οπτικό δίςκο: 
1  Οπτικι κλάςθ 
Β  Μθχανικι  αντοχι 
K  Ρροςταςία ζναντι τριβισ 
Ν  Αντικαμβωτικι  επζνδυςθ 
9  Ρροςταςία από λιωμζνα μζταλλα. 
 
17. ΓΥΑΛΛΑ  ΓΛΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΤΕΣ GOGGLES  
Χαρακτθριςτικά: Γυαλιά τφπου μάςκασ που οι ζγχρωμοι οπτικοί δίςκοι μποροφν να 
αναςθκϊνονται (τφποσ flip up) όταν δεν γίνεται ςυγκόλλθςθ. 
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Ρρότυπα ΕΝ 166,175 
Σιμανςθ: 
• Στο πλαίςιο: 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Ζτοσ καταςκευισ 
• F Μθχανικι αντοχι 
• Στον οπτικό δίςκο: 
• 1 Οπτικι κλάςθ 
• 4 ζωσ 8 βακμόσ ςκίαςθσ 
• F μθχανικι αντοχι 
Οι ζγχρωμοι οπτικοί δίςκοι πρζπει να μποροφν να αλλάηουν για να χρθςιμοποιείται θ 
κατάλλθλθ ςκίαςθ ανάλογα με το είδοσ τθσ εργαςίασ και τθν παροχι αερίου ςφμφωνα με 
τισ προβλζψεισ του προτφπου ΕΛΟΤ-ΕΝ 169 
18. ΚΑΝΘ 
 
Ρεδίο χριςθσ: ςε χϊρουσ όπου εκτελοφνται εργαςίεσ ςε διαφορετικά επίπεδα , ςε 
θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ. 
Χαρακτθριςτικά: 
Το εξωτερικό κζλυφοσ αποτελείται από ςυνκετικό υλικό , για να είναι περιςςότερο 
εργονομικό κα ιταν προτιμότερο: 
Οι κατακόρυφοι ιμάντεσ του κεφαλοδζματοσ αν είναι από ςυνκετικζσ ίνεσ και όχι από 
ςκλθρό πλαςτικό . 
Θ ρφκμιςθ του ιμάντα του αυχζνα γίνεται με κοχλία μίασ κίνθςθσ ,για να ρυκμίηεται και 
αφοφ ζχει φορεκεί. 
Στον ιμάντα προςϊπου να υπάρχει ανκιδρωτικι επζνδυςθ από δζρμα, θ οποία μπορεί να 
αντικακίςταται  και να πλζνεται. 
Να υπάρχουν οπζσ αεριςμοφ που  κα διευκολφνουν τθν κυκλοφορία του αζρα. 
Να ζχει προςταςία από πλευρικι παραμόρφωςθ 

   Ρρότυπα ΕΝ 397:2012(-30°C/+50°C) ΕΝ 50365:2002 
   Σιμανςθ : 

CE 
Καταςκευαςτισ , Κωδικόσ προϊόντοσ ,Ζτοσ καταςκευισ 
440 vac (προςταςία από θλεκτρικό ρεφμα ) 
LD (προςταςία από πλευρικι παραμόρφωςθ) 
 Επίςθσ κα υπάρχει αυτοκόλλθτθ ετικζτα ςτα ελλθνικά με πλθροφορίεσ για τθν  αςφαλι 
χριςθ , ςυντιρθςθ και αποκικευςθ . 
19. ΘΜΛΚΑΝΟ ΜΕ ΔΛΑΦΑΝΘ ΡΟΣΩΡΛΔΑ  
 
Ρεδίο χριςθσ : Σε κακαριςμοφσ κάδων 
Χαρακτθριςτικά : Οπτικόσ δίςκοσ , με προςταςία ζναντι υγρϊν ουςιϊν , επαρκι μθχανικι 
αντοχι , με αντοχι ζναντι τριβισ και κάμβωςθσ . Θ προςαρμογι ςτο κεφάλι επιτυγχάνεται 
με ειδικό ςτιριγμα . 
Ρρότυπα ΕΝ 166 
 Σιμανςθ : 
Στο ςτιριγμα 
CE 
Καταςκευαςτισ , ζτοσ καταςκευισ 
BT αυξθμζνθ μθχανικι αντοχι 
Στον οπτικό δίςκο : 
1 οπτικι κλάςθ 
BT αυξθμζνθ μθχανικι αντοχι 
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3 Ρροςταςία από υγρζσ χθμικζσ ουςίεσ 
9 Ρροςταςία από πιτςιλίςματα λιωμζνων μετάλλων 
 
20. ΑΣΡΛΔΛΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ 
 
Οπτικόσ δίςκοσ με μεταλλικό πλζγμα του οποίου θ προςαρμογι ςτο κεφάλι επιτυγχάνεται 
με ειδικό  ςτιριγμα.  Φζρει ενδείξεισ μθχανικισ αντοχισ και οπτικισ κλάςθσ. 
Φζρουν ςιμανςθ CE  και είναι κακ όλα ςφμφωνα με τθ ςιμανςθ τθν οποία απαιτεί ο 
νόμοσ. 
Ρρότυπα ΕΝ 166 ,EN 1731 
Σιμανςθ: 
• Στο ςτιριγμα 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Ζτοσ καταςκευισ. 
• F Μθχανικι αντοχι 
• Στον οπτικό δίςκο: 
• 1 Οπτικι κλάςθ 
• F Μθχανικι αντοχι. 
21. ΚΑΝΟΣ ΓΛΑ ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΑΡΟ ΡΤΩΣΘ  
 
Ρεδίο χριςθσ: Σε χϊρουσ όπου εκτελοφνται εργαςίεσ ςε διαφορετικά επίπεδα, ςε 
θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ. Χαρακτθριςτικά : Εξωτερικό κζλυφοσ από ςυνκετικό υλικό ABS. 
Αντοχι ςε πλευρικι κροφςθ και ανκεκτικοί ιμάντεσ ςαγονιοφ ςχιματοσ Υ 4 ςθμείων (ειδικό 
υποςιάγωνο αςφαλείασ). Το εςωτερικό του κράνουσ κα διακζτει επζνδυςθ (6) ζξι ςθμείων 
ςφμφωνα με το ςχιμα τθσ κεφαλισ για μεγαλφτερθ άνεςθ, ενϊ θ απόλυτθ απορρόφθςθ 
των κραδαςμϊν επιτυγχάνεται λόγω τθσ παραμόρφωςθσ του εξωτερικοφ κελφφουσ. 
 Για να είναι περιςςότερο εργονομικό κα ιταν προτιμότερο: 
 1. Οι κατακόρυφοι ιμάντεσ του κεφαλοδζματοσ να είναι από ςυνκετικζσ ίνεσ και όχι από 
ςκλθρό πλαςτικό.  
2. Θ ρφκμιςθ του ιμάντα του αυχζνα να γίνεται με κοχλία μιασ κίνθςθσ, για να ρυκμίηεται 
αφοφ ζχει φορεκεί.  
3. Στον ιμάντα προςϊπου να υπάρχει ανκιδρωτικι επζνδυςθ, θ οποία να αντικακίςταται 
και να πλζνεται.  
Ρρότυπα ΕΝ 397:2012,ΕΝ 50365:2002=1000 Vac 
 Σιμανςθ:  
CE 
Καταςκευαςτισ , Κωδικόσ προϊόντοσ ,Ζτοσ καταςκευισ 
440 vac (προςταςία από θλεκτρικό ρεφμα  
 
Διθλεκτρικι αντοχι 0-1000V AC=EN 50365 (προςταςία από θλεκτρικό ρεφμα). Επίςθσ κα 
υπάρχει και αυτοκόλλθτθ ετικζτα με πλθροφορίεσ για τθν αςφαλι χριςθ, ςυντιρθςθ και 
αποκικευςθ.  
 
22. ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΪΗΜΡΟΛ  
 
Ρεδίο χριςθσ:  
Για όλεσ τισ εργαςίεσ ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ κατά τουσ κερινοφσ μινεσ  
Τεχνικζσ προδιαγραφζσ:  
Καπζλο τφπου Jockey με προςτατευτικό κζλυφοσ από ABS για προςταςία από χτυπιματα 
και γδαρςίματα.  
Ρρότυπο: ΕΝ 812  
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Σιμανςθ:  
 CE  

 Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ  
 
23. ΩΤΟΑΣΡΛΔΕΣ  ι ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 
 
Ρεδίο χριςθσ: υποχρεωτικά όπου ο κόρυβοσ υπερβαίνει τα 90 dB(A), και δυνθτικά όπου ο 
κόρυβοσ υπερβαίνει τα 85 dB(A) για οκτάωρθ ζκκεςθ του εργαηομζνου.  
 Χαρακτθριςτικά: κζλυφοσ και ςτεφάνθ ςτιριξθσ ςτο κεφάλι με δυνατότθτα αυξομείωςθσ. 
Ανκιδρωτικζσ επενδφςεισ ςτουσ δακτφλιουσ που ζρχονται ςε επαφι με το ζξω αυτί για να 
είναι πιο εφχρθςτεσ. Ο προμθκευτισ κα πρζπει να προςκομίςει υποχρεωτικά, διάγραμμα 
με τθν εξαςκζνιςθ του ακουόμενου ιχου ανά οκτάβα ςυχνοτιτων. Το διάγραμμα πρζπει να 
ςυγκρικεί με τα αποτελζςματα τθσ μζτρθςθσ ϊςτε θ χριςθ τουσ να αντιμετωπίηει το 
ςυγκεκριμζνο κόρυβο. Υλικό καταςκευισ: κζλυφοσ από ςυνκετικό υλικό  
 Σιμανςθ: CE, καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ καταςκευισ  
 Ρρότυπα: ΕΝ-352-1 
 
24. ΡΑΝΤΕΛΟΝΛΑ ΕΓΑΣΛΑΣ 
 
Ρεδίο χριςθσ:  
Για όλεσ τισ εργαςίεσ  
Τεχνικζσ προδιαγραφζσ:  
Ραντελόνι εργαςίασ καταςκευαςμζνο από 98% βαμβάκι κ 2% ελαςτάν για μζγιςτθ άνεςθ 
ελευκερίασ κινιςεων κ ελαςτικότθτα. 
Τςζπεσ και υποδοχζσ πολλαπλϊν χριςεων με διπλζσ ραφζσ ςε όλο το μικοσ του 
Βαμβακερό φφαςμα 255gr 
 
25. ΜΡΛΟΥΗΑΚΛΑ Τ-SHIRT  
 
Μπλουηάκια από 100% βαμβακερό φφαςμα ςε διάφορα χρϊματα 
 
26. ΑΝΑΚΛΑΣΤΛΚΑ ΓΛΛΕΚΑ 

Ρεδίο χριςθσ : ςε όςουσ εργάηονται κοντά ςε κινοφμενα οχιματα ( απορριμματοφόρα , 
κακαριότθτα) .   
Είναι γιλζκα με ζντονα διακρινόμενο χρϊμα με δφο οριηόντιεσ λωρίδεσ  από Ειδικό 
αντανακλαςτικό υλικό .Ωσ υλικό καταςκευισ του γιλζκου είναι  πολυεςτζρασ 100% για 
καλφτερο ςυνδυαςμό άνεςθσ και μθχανικϊν αντοχϊν. 

Ρρότυπο ΕΝ 340>EN ISO 13688,471>EN ISO 20471 
Σιμανςθ:            

 CE 
 Καταςκευαςτι ,  κωδικό του προιόντοσ ,ζτοσ καταςκευισ  
 Εικονόςθμο  για αντανακλαςτικζσ ενδυμαςίεσ και οι κωδικοί 2,2 

 
Μζγεκοσ: S/M/L/XL/XXL/XXXL/4XL/5XL 
27. ΝΛΤΣΕΑΔΕΣ 
 Ρεδίο χριςθσ: για όλεσ τισ εργαςίεσ με βροχι κ κρφο 
Χαρακτθριςτικά : 
• Σακάκι καταςκευαςμζνο από 100% πολυεςτζρα, φφανςθ 300DOxford με επικάλυψθ 
πολυουρεκάνθ (PU). 

• Να φζρει ελαφριά επζνδυςθ για το κρφο από 100% πολυεςτζρα (ποπλίνα). 
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• Στο γιακά να φζρει εςωτερικά αναδιπλοφμενθ κουκοφλα και τα μανίκια να ζχουν 
εςωτερικά δεφτερο μανίκι κυζλθσ. 

• Να φζρει περιμετρικά του κορμοφ και ςτα μανίκια δυο οριηόντιεσ και δυο κάκετεσ 
αντανακλαςτικζσ ταινίεσ αργυροφ χρϊματοσ. 

• Να ζχει πολυχρθςτικζσ τςζπεσ και αδιαβροχοποιθμζνεσ ραφζσ. 

• Το χρϊμα του κα είναι κίτρινο. 

• Να κλείνει με φερμουάρ διπλισ ολίςκθςθσ το οποίο κα καλφπτεται με πατιλζτα. 

 Ρρότυπα: EN 20471, ΕΝ343, ΕΝ 342, EN ISO 13688 
• Εικονóςθμο για αντανακλαςτικζσ ενδυμαςίεσ και ο κωδικóσ 3 

• ΕΝ 343 (3-1) 

• Ραντελóνι καταςκευαςμζνο απó 100% πολυεςτζρα, φφανςθ 300DOxford με 
επικάλυψθ πολυουρεκάνθσ (PU) 

• Να ζχει ελαςτικι μζςθ για μεγαλφτερθ άνεςθ. 

• Να φζρει περιμετρικά ςτα μπατηάκια δυο οριηóντιεσ αντανακλαςτικζσ ταινίεσ αργυροφ 
χρϊματοσ. 

• Να ζχει αδιαβροχοποιθμζνεσ ραφζσ. 

• Το χρϊμα του κα είναι κίτρινο. 

 Ρρότυπα: EN 20471και  ΕΝ343 . 

• Εικονóςθμο για αντανακλαςτικζσ ενδυμαςίεσ και ο κωδικóσ 2 

• ΕΝ 343 (3-1) 

 Μζγεκοσ: S ζωσ 5XL (S,M, L, XL, XXL,XXXL,4XL,5XL) 
28. ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΛΑΒΟΧΟ  
 
Αδιάβροχο μπουφάν με αποςπϊμενα μανίκια με φερμουάρ κ αποςπϊμενθ εςωτερικι 
επζνδυςθ κ αποςπϊμενθ επζνδυςθ ςτο γιακά.Με 6 τςζπεσ αποκικευςθσ με 
φερμουάρ,μανςζτα ςτα μανίκια κ λάςτιχο ςτθ μζςθ.Κλείςιμο με φερμουάρ αμφίδρομο.Με 
αδιάβροχο φινίριςμα κ υψθλι περιεκτικότθτα ςε βαμβάκι για εξαιρετικι άνεςθ. 
Σφνκεςθ  
Φφαςμα Shell : 60% Βαμβάκι , 40% Ρολυζςτερ, Αντι-βρόχινο φινίριςμα 240g με υφαςμάτινθ 
γζμιςθ 100% πολυςτερικό 50g 
ΜΕΓΕΘΘ S-5XL  ΧΩΜΑ ΜΡΛΕ ΣΚΟΥΟ 
29. ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΛΑΣ  
 
Φόρμα εργαςίασ με τιράντα από φφαςμα ςφμμικτο 65% πολυζςτερ-35% βαμβάκι. Να ζχει 
τςζπθ ςτο ςτικοσ, πλαϊνζσ τςζπεσ κ τςζπθ για εργαλεία. Να κλείνει με φερμουάρ κ Velcro. 
Μεγζκθ S-5XL 
 
30. ΑΔΛΑΒΟΧΕΣ ΡΟΔΛΕΣ 
Ρεδίο χριςθσ: Ρλφςιμο κάδων. 
Χαρακτθριςτικά : Είναι ποδιζσ τφπου ρόμπασ από ςυνκετικό υλικό.  
Ρρότυπα ΕΝ 13034 
Σιμανςθ : 

 CE   
 Καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, εργαςτιριο πιςτοποίθςθσ, ζτοσ καταςκευισ. 
 Εικονόςθμο προςταςίασ από χθμικζσ ουςίεσ  
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31 . ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΛΣ – ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ - ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ 
 
Ρεδίο χριςθσ: Εργαςίεσ ςε φψοσ για τισ οποίεσ είναι δφςκολο να ςυναρμολογθκοφν 
ικριϊματα.  
Χαρακτθριςτικά:  
αποτελοφνται από:  
• Ολόςωμθ εξάρτυςθ θ οποία είναι ςφςτθμα από ιμάντεσ που περικλείουν τα πόδια το 
ςτικοσ και τθ μζςθ και ζχουν δακτυλίουσ ςφνδεςθσ- αγκφρωςθσ ςτθν πλάτθ, ςτο ςτικοσ 
και ςτθ μζςθ.  
• Αποςβεςτιρεσ ενζργειασ τα οποία είναι ςυςτιματα που αποςβζνουν τθν ενζργεια ςε 
περίπτωςθ πτϊςθσ (ςυνικωσ με το ξιλωμα τμιματοσ τουσ)  
• Ανακόπτθσ πτϊςθσ απολφτωσ αυτόματοσ, από ανοξείδωτο ατςάλι. Τα ςυςτιματα αυτά 
μπλοκάρουν κατά τθν πτϊςθ και τθ ςταματοφν. Σε περίπτωςθ οριηοντίων μετακινιςεων 
πρζπει να είναι δυνατι θ κίνθςθ μζςω ςυρματόςχοινου αγκυρωμζνου ςε ςτακερά και 
αςφαλι ςθμεία μζςω του οποίου κα διζρχεται ο αποςβεςτιρασ ι ο ανακόπτθσ. Ρρότυπα 
ΕΝ 361 για τισ εξαρτφςεισ, 355 για αποςβεςτιρεσ και 358 για ανακόπτεσ.  

 Σιμανςθ: CE 
32. ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ  
 
Ρεδίο χριςθσ:Εργαςίεσ ςε φψοσ 
Ηϊνθ με επζνδυςθ πλιρωσ ρυκμιηόμενθ με γριγορθσ αποδζςμευςθσ ιμάντα. Ρλιρθσ με 
δφο πλευρικοφσ D δαχτυλίουσ που να μποροφν να μετακινθκοφν προσ τα πίςω. 
Ρρότυπο:ΕΝ 358 
 
33. ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΑΡΟ ΧΘΜΛΚΑ 
Ρεδίο χριςθσ: Σε ψεκαςμοφσ, βαφζσ .   
Χαρακτθριςτικά: Είναι ενιαίεσ  ςτολζσ που προςτατεφουν από πιτςιλίςματα χθμικϊν 
ουςιϊν και ςκόνεσ ενϊ παράλλθλα επιτρζπουν τθν αναπνοι του δζρματοσ.  
Ρρότυπα: ΕΝ 340:2003>EN ISO 13688/2013, ΕΝ 14605:2005 (τφποσ 4), ΕΝ-13034:2005 
(τφποσ 6), ΕΝ ISO 13982-1:2004 (τφποσ 5) , ΕΝ 14126:2003 ( τφποσ 4-Β), ΕΝ 1149-5:2008,EN 
1073-2 
Σιμανςθ:            

 CE 
 Καταςκευαςτισ, ζτοσ καταςκευισ , κωδικό του προϊόντοσ, εργαςτιριο 

πιςτοποίθςθσ  . 
 Εικονόςθμο  προςταςίασ  από πιτςιλίςματα  χθμικϊν ουςιϊν   

 
Κωδικοί προςταςίασ :  

 4 προςταςία από αερολφματα (spray)  
 5 προςταςία από ςκόνεσ  
 6 προςταςία από πιτςιλίςματα υγρϊν ουςιϊν   

ΜΕΓΕΘΘ M-3XL   
34. ΡΟΔΛΕΣ ΣΥΓΓΚΟΛΘΤΩΝ 
Ρεδίο χριςθσ : Συγκολλιςεισ 
Χαρακτθριςτικά : Ροδιζσ από ειδικά επεξεργαςμζνο πυρίμαχο δζρμα (κροφτα). 
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Ρρότυπο ΕΝ ISO 11611:2015 
Σιμανςθ : 
CE    
Καταςκευαςτισ , κωδικόσ προϊόντοσ , εργαςτιριο πιςτοποίθςθσ , ζτοσ καταςκευισ . 
Εικονόςθμο προςταςίασ. 
 
35. ΕΡΛΓΟΝΑΤΛΔΕΣ 
 Οι επιγονατίδεσ είναι καταςκευαςμζνεσ από καουτςοφκ ι από  ςυνκετικά υλικά πάχουσ 
τουλάχιςτον ενόσ εκατοςτοφ , ςτθν πρόςκια επιφάνεια κα φζρουν ραβδϊςεισ επικυμθτό 
τηελ για μεγαλφτερθ άνεςθ  , ςτθν οπίςκια επιφάνεια να φζρουν δφο ιμάντεσ ςυγκράτθςθσ 
ςτο γόνατο εφρουσ τουλάχιςτον δζκα πζντε χιλιοςτϊν , ελαςτικοφσ ι προςαρμοςμζνουσ με 
μθχανιςμό εφχρθςτθσ πόρπθσ .  
Εςωτερικά : από υλικό που επιτρζπει τθν αναπνοι του δζρματοσ  
Εξωτερικά : από υλικό που  είναι ανκεκτικό ςτθν τριβι , ςτισ χθμικζσ ουςίεσ αντιολιςκθτικό 
και εφκαμπτο  και ςυνοδεφονται από 2 ηεφγθ ιμάντων.     
Ρρότυπο EN 14404:2004+A1:2010  
36. ΡΟΔΛΑ ΣΑΜΑΑΚΛ   
 
Ροδιά ςαμαράκι με δεςίματα ςτο πλάϊ κ μία μπροςτινι τςζπθ ςε διάφορα χρϊματα. 
Μεγζκθ S-XXL 
 
37. ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΛΑ ΕΞΩΤΕΛΚΕΣ ΕΓΑΣΛΕΣ  
 
Ρεδίο χριςθσ: για όλεσ τισ εργαςίεσ με βροχι κ κρφο 
Χαρακτθριςτικά : 
• Μπουφάν τφπου Bomber(κοντό μπουφάν) καταςκευαςμζνο από 100% πολυεςτζρα, 
φφανςθ 300DOxford με επικάλυψθ πολυουρεκάνθ (PU). 

• Να φζρει ελαφριά επζνδυςθ για το κρφο από 100% πολυεςτζρα (ποπλίνα). 

• Στο γιακά κα ζχει επζνδυςθ φλισ κ να φζρει εςωτερικά αναδιπλοφμενθ κουκοφλα και τα 
μανίκια να ζχουν εςωτερικά δεφτερο μανίκι κυζλθσ. 

• Να φζρει περιμετρικά του κορμοφ και ςτα μανίκια δυο οριηόντιεσ και δυο κάκετεσ 
αντανακλαςτικζσ ταινίεσ αργυροφ χρϊματοσ. 

• Να ζχει πολυχρθςτικζσ τςζπεσ και αδιαβροχοποιθμζνεσ ραφζσ. 

• Το χρϊμα του κα είναι κίτρινο. 

• Να κλείνει με φερμουάρ διπλισ ολίςκθςθσ το οποίο κα καλφπτεται με πατιλζτα. 

 Ρρότυπα: EN 20471, ΕΝ343, ΕΝ 342,EN ISO 13688 
• Εικονóςθμο για αντανακλαςτικζσ ενδυμαςίεσ και ο κωδικóσ 3 

• ΕΝ 343 (3-1) 

Μζγεκοσ: S ζωσ 5XL (S,M, L, XL, XXL,XXXL,4XL,5XL) 
 
38. ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ  
 
Ρεδίο χριςθσ : Συγκολλιςεισ 
Χαρακτθριςτικά :Το ςετ περιλαμβάνει Κουκοφλα, Μανίκια, Κάλυμμα μπότασ από ειδικά 
επεξεργαςμζνο πυρίμαχο δζρμα (κροφτα). 
Ρρότυπο για το κακζνα ΕΝ ISO 11611:2015 
Σιμανςθ : 
CE    
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Καταςκευαςτισ , κωδικόσ προϊόντοσ , εργαςτιριο πιςτοποίθςθσ , ζτοσ καταςκευισ . 
Εικονόςθμο προςταςίασ. 
 
39. ΟΜΡΑ  
όμπα εργαςίασ από βαμβακερό φφαςμα 245g με εξαιρετικι αντοχι ςτα πλυςίματα κ με 3 
τςζπεσ αποκικευςθσ. 
Μεγζκθ:S-5XL 
 
40. ΟΜΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΛΝΘ  
όμπα εργαςίασ από βαμβακερό 100% φφαςμα 305g με εξαιρετικι αντοχι ςτα πλυςίματα κ 
με 3 τςζπεσ αποκικευςθσ. 
Μεγζκθ:S-3XL 
 
41. ΡΥΛΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ  
Ρεδίο χριςθσ:Ζκτακτεσ περιπτϊςεισ πυρόςβεςθσ.  
Χαρακτθριςτικά: Μονοκόμματεσ ςτολζσ ολόςωμεσ από πυρίμαχο υλικό κ ανακλαςτικζσ 
ταινίεσ. 
 
Ρρότυπα:EN 340, EN 15614,EN 1149-5,EN ISO 11612 
Σιμανςθ : 
CE    
Καταςκευαςτισ , κωδικόσ προϊόντοσ , εργαςτιριο πιςτοποίθςθσ , ζτοσ καταςκευισ . 
Εικονόςθμο πυρίμαχων ιδιοτιτων 
 
42. ΑΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ 
Ρεδίο χριςθσ : για όλεσ τισ εργαςίεσ  
Χαρακτθριςτικά: Θμιάρβυλο, με φψοσ που προςτατεφει τα ςφυρά ,με  προςτατευτικό 
κάλυμμα δακτφλων και αντιολιςκθτικι ςόλα πολυουρεκάνθσ κ καουτςοφκ  για μζγιςτθ 
αντιολίςκθςθ κ απορρόφθςθ των κραδαςμϊν.Από δζρμα NABUK,ανκριδωτικι επζνδυςθ,με 
πολυμερικό υλικό(όχι μεταλλικό) προςταςίασ δαχτφλων 200 Joule,ζνκετο προςταςίασ 
πζλματοσ ςυνκετικό κ όχι μεταλλικό ϊςτε να είναι πιο ελαφρφ,ειδικι εςωτερικι 
διαπνζουςα επζνδυςθ,ςφμφωνα με το EN 20345. 
      Ρρότυπο EN 20345:2011,S3,SRC,HRO 
      Σιμανςθ: 

 CE 
 Καταςκευαςτισ ,κωδικόσ προϊόντοσ ,ζτοσ καταςκευισ ,μζγεκοσ 
 Το ςφμβολο S3 που ςυμβολίηει: 
 Ρροςταςία δακτφλων  
 Απορρόφθςθ μθχανικισ ενζργειασ ςτθ φτζρνα  
 Υδατοπερατότθτα και απορρόφθςθ νεροφ 
 Ρροςταςία τθσ ςόλασ ζναντι διάτρθςθσ  
 Αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ 
 Στθ ςόλα oil resistant 

 
Μζγεκοσ: 37-48 
43. ΓΑΛΟΤΣΕΣ 
Ρεδίο χριςθσ : εργαςίεσ ςε φπαικρο κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ . 
Χαρακτθριςτικά: Αδιάβροχθ μπότα από ςυνκετικό υλικό  με αντιολιςκθτικι ςόλα θ οποία 
κα ζχει ενδιάμεςθ ςόλα από νιτρίλιο για να απορρόφα πιο αποτελεςματικά τισ ανωμαλίεσ 
του εδάφουσ, ανκεκτικι ςτο πετρζλαιο, τα καφςιμα κ τα οξζα, να  ζχει καλφτερθ 
κερμομόνωςθ ,προςτατευτικά  δακτφλων και προςτατευτικό ζναντι διάτρθςθσ.  
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Ρρότυπο  20345:2011,S5 SRC,EN 13832-2:2006 
Σιμανςθ:            

  CE 
 Καταςκευαςτισ ,κωδικόσ προϊόντοσ ,ζτοσ καταςκευισ ,μζγεκοσ 
 Το ςφμβολο S5 που ςυμβολίηει: 
 Ρροςταςία δακτφλων  
 Απορρόφθςθ μθχανικισ ενζργειασ ςτθ φτζρνα  
 Υδατοπερατότθτα και απορρόφθςθ νεροφ 
 Ρροςταςία τθσ ςόλασ ζναντι διάτρθςθσ 
 Αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ  

         Μζγεκοσ: 36-48 
44 . ΡΑΡΟΥΤΣΛΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΛΚΑ 
Χαρακτθριςτικά: Θμιάρβυλο, με φψοσ που προςτατεφει τα ςφυρά ,με προςτατευτικό 
κάλυμμα δακτφλων και αντιολιςκθτικι ςόλα 500V . 
      Ρρότυπο EN 20344:2011, 20345:2011 SB FO E P WRU HRO 
      Σιμανςθ: 

 CE 
 Καταςκευαςτισ ,κωδικόσ προϊόντοσ ,ζτοσ καταςκευισ ,μζγεκοσ 
 Το ςφμβολα SB,FO,E,P,WRU,HRO που ςυμβολίηουν: 
 Ρροςταςία δακτφλων  
 Απορρόφθςθ μθχανικισ ενζργειασ ςτθ φτζρνα  
 Υδατοπερατότθτα και απορρόφθςθ νεροφ 
 Ρροςταςία τθσ ςόλασ ζναντι διάτρθςθσ  
 Αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ  
 Στθ ςόλα oil resistant 
 Να ζχει ανταπεξζλκει τθ δοκιμι  διθλεκτρικισ αντοχισ ςε 5kV . 

 
Μζγεκοσ: 39-47 
45. ΡΑΡΟΥΤΣΛΑ ΑΝΤΛΟΛΛΣΚΘΤΛΚΑ  
 
Ραποφτςια αςφαλείασ από υψθλισ ποιότθτασ μικροίνεσ που είναι ανκεκτικζσ ςτο νερό κ να 
πλζνονται. 
Σόλα πολυουρεκάνθσ (PU) αυτοκακαριηόμενθ που να εμποδίηει τθν μόλυνςθ κ να παρζχει 
ενιςχυμζνθ αντίςταςθ ολίςκθςθσ κ ανκεκτικότθτα. 
Ρρότυπα:EN 20345 S2 SRC 
Σιμανςθ: 

 CE 
 Καταςκευαςτισ ,κωδικόσ προϊόντοσ ,ζτοσ καταςκευισ ,μζγεκοσ 
 Το ςφμβολο S2 που ςυμβολίηει: 
 Ρροςταςία δακτφλων  
 Απορρόφθςθ μθχανικισ ενζργειασ ςτθ φτζρνα  
 Υδατοπερατότθτα και απορρόφθςθ νεροφ 
 Αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ 
 Στθ ςόλα oil resistant 

 
Μεγζκθ:34-48 
 
46. ΡΑΡΟΥΤΣΛΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΩ  
 
 Χαρακτθριςτικά: Σαμπό αςφαλείασ διάτρθτο για να αναπνζει το πόδι με 
μθ μεταλλικό ζνκετο προςταςίασ, αντιολιςκθτικό με απορρόφθςθ ενζργειασ κροφςθσ 
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ςτθ φτζρνα, 100% μθ μεταλλικά κ αντιςτατικά 
Ρρότυπο ΕΝ 20345 SB E A SRC 
Σιμανςθ: 
 CE 
• Καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ καταςκευισ, μζγεκοσ 
 Ρροςταςία δακτφλων. 
Μεγζκθ:36-47 
 
47. ΜΟΝΩΤΛΚΑ ΕΓΑΛΕΛΑ 
ΣΕΤ ΑΡΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΡΟ: Ρζνςα μονωμζνθ βαρζωσ τφπου 1.000 v,Κόφτθσ - απογυμνωτισ 
καλωδίων 1.000 v , Κ Μυτοτςίμπιδo μονωμζνο βαρζωσ τφπου 1.000 v(διπλισ επίςτρωςθσ) 
Κατςαβίδι (3 ίςα και 3 ςταυροκατςάβιδα ) μονωμζνο  τφπου 1.000 v  
Ρεδίο χριςθσ: εργαςίεσ ςε χαμθλι τάςθ ταυτόχρονα με γάντια. 
Χαρακτθριςτικά: μόνωςθ χειρολαβισ διπλισ επίςτρωςθσ για επιπλζον αςφάλεια ζναντι 

τάςεωσ 1000 V κ μόνωςθ χειρολαβισ ζναντι τάςεωσ 1000 V για τα κατςαβίδια. 
 Σιμανςθ: Καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, αρικμόσ ςειράσ, ζτοσ καταςκευισ, ςιμα 

Διεκνοφσ Θλεκτροτεχνικισ Επιτροπισ (IEC 60900) 
 Ρρότυπα: ΕΝ-60900 Ε2 (Εργαςίεσ υπό τάςθ- Εργαλεία χειρόσ για χριςθ υπό τάςθ ζωσ 1000 

V εναλλαςςόμενου ρεφματοσ και 1500 V ςυνεχοφσ ρεφματοσ) 
 

Παρατθριςεισ 

 
Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να ζχουν υπόψθ τουσ: 

1. Ο διαγωνιηόμενοσ που κα αναδειχκεί από τθν διαδικαςία προςωρινόσ μειοδότθσ, 
κα υποβάλλει δείγματα των προςφερόμενων ειδϊν για τθν αξιολόγθςθ τθσ 
καταλλθλότθτάσ τουσ, για όςα τουλάχιςτον ηθτθκοφν από τθν επιτροπι 
διαγωνιςμοφ. 

2. Για τα υποδιματα και όλα τα είδθ που χρειάηονται μεγζκθ, ο προμθκευτισ κα 
ςυνεννοθκεί με το Τμιμα Ρρομθκειϊν, Διαχείριςθσ Υλικοφ & Αποκικθσ, για τθν 
ςωςτότερθ εφαρμογι των ειδϊν.   

3. Ο διαγωνιηόμενοι επί ποινι αποκλειςμοφ  κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά των 
υλικϊν από πιςτοποιθμζνο φορζα δοκιμϊν χϊρασ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 
μεταφραςμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα από επίςθμουσ - αναγνωριςμζνουσ 
μεταφραςτζσ. Ρροςφορζσ χωρίσ τθν προαναφερκείςα ςιμανςθ και τα 
προαναφερόμενα πιςτοποιθτικά δοκιμϊν ςυνοδευόμενα από επίςθμεσ 
μεταφράςεισ, δεν γίνονται αποδεκτζσ για ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό  - (αφορά τα 
πιςτοποιθτικά δοκιμϊν ι πρότυπα και όχι ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια)                                                                    

4. Θα πρζπει τα υπό προμικεια είδθ να παραδοκοφν ςτισ αποκικεσ του Διμου 
κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τισ υπθρεςίεσ (Τμιμα Ρρομθκειϊν, Διαχείριςθσ Υλικοφ & 
Αποκικθσ) και κα παραλθφκοφν  από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και 
Ραραλαβισ, ενϊ κα είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και τα δείγματα. 

5. Εάν κάποιο είδοσ είναι ελαττωματικό ι δεν ανταποκρίνεται ςτισ προδιαγραφζσ , δεν 
κα παραλαμβάνεται από τθν επιτροπι και κα επιςτρζφεται ςτον προμθκευτι. 

6. Ο ανάδοχοσ προμθκευτισ υποχρεοφται να προβεί ςε επίδειξθ χριςθσ των ειδϊν 
ατομικισ προςταςίασ και να εκπαιδεφςει το προςωπικό του Διμου που κα 
χρθςιμοποιιςει τα είδθ, αν τοφτο του ηθτθκεί. 

7. Για όλα τα πρότυπα που είχε παφςει θ ιςχφσ του  και ζχουν αντικαταςτακεί με 
καινοφργια γίνονται δεκτά τα νζα αρκεί να είναι ςφμφωνα με τθν οδθγία 
89/686/ΕΟΚ και των αντικαταςτάςεων αυτισ 2011/C 205/01   
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          Οι παραπάνω όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν είναι απαράβατοι επί ποινι 
αποκλειςμοφ 
Επίςθσ: 

 Ππου αναφζρονται γάντια, άρβυλα και γαλότςεσ ωσ τεμάχιο, νοείται ηευγάρι, εκτόσ 
από τα γάντια μιασ χριςεωσ που νοείται κουτί 100 τεμαχίων 

 Ππου αναφζρεται μάςκα φίλτρο 1 νοείται κουτί 10 τεμαχίων 

 Ππου αναφζρονται μονωτικά εργαλεία νοείται ςετ θλεκτρολόγων που 
περιλαμβάνει: Ρζνςα μονωμζνθ βαρζωσ τφπου 1.000 v Κόφτθσ - απογυμνωτισ 
καλωδίων 1.000 v Κατςαβίδι (3 ίςα και 3 ςταυροκατςάβιδα ) Μυτοτςίμπιδo 
μονωμζνο βαρζωσ τφπου 1.000 v 

 
 
 
 
ΚΕΩΘΚΘΚΕ                                                                                        ΣΥΝΤΑΧΚΘΚΕ 
 
 
Απόςτολοσ Γκοφνθσ                                                                           Σεβαςτι Κοςμά 
 
Αναπλθρωτισ Ρροϊςτάμενοσ 
Τμιματοσ Ρρομθκειϊν 
Διαχείριςθσ Υλικοφ & Αποκικθσ 
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