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Σ Ε Υ Μ Θ Ι Η   Π Ε Ρ Θ Γ Ρ Α Φ Η 
 

Η παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή αθνξά ηελ ΠΡΟΛΗΘΕΘΑ ΛΕΩΜ ΑΣΟΛΘΙΗ 

ΠΡΟΣΑΘΑ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ζπλεξγείσλ ζπληήξεζεο ηνπ Γήκν Δκκαλνπήι Παππά γηα ην 

έηνο 2018.  

Η  παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηνπο 

δηθαηνχρνπο ππαιιήινπο ηνπ δήκνπ αλάινγα κε ηελ ζέζε ζηελ νπνία απαζρνινχληαη  ζχκθσλα 

κε ηηο ΚΤΑ 88555/3293/4-10-88 θαη ΚΤΑ. 2/53361/0022/06 ΦΔΚ Β 1503/11–10–2006 

(ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΚΤΑ ΣΣ 36586/10-07-2007 ΦΔΚ 1323/30.07.2007 η. Β΄ θαη ηελ ΚΤΑ 

31119/19-05-2008 ΦΔΚ 990/28-05-2008 η. Β’) θαζψο επίζεο θαη ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ 

Σερληθνχ Αζθαιείαο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά. 

 Οη πξνδηαγξαθέο ησλ εηδψλ θαζψο θαη νη εηδηθφηεηεο νη νπνίεο ηα δηθαηνχληαη 

νξίδνληαη απφ ηελ ΚΤΑ 53361/11-10-06 θαη ην Π.Γ.396/94 άξζξα 5 θαη 9 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ 

θαη ηζρχνπλ θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ έθζεζε ηνπ Σερληθνχ Αζθαιείαο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι 

Παππά.  

Η δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 7.393,87 € επξώ κε ην 

Φ.Π.Α. 24%, ε νπνία πξνβιέπεηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηνπο πφξνπο θαη είλαη 

εγγεγξακκέλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ γηα ην 2018. 

Η πξνκήζεηα ησλ εηδψλ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ππάξρνπζα ζηειέρσζε ηνπ Γήκνπ 

Δκκαλνπήι Παππά ζε πξνζσπηθφ (κφληκνη θαη ΙΓΑΥ) θαζψο θαη απφ ην πξνζσπηθφ νξηζκέλεο 

ρξνληθήο δηάξθεηαο (νθηάκελα) πνπ έρεη πξνζιάβεη ν Γήκνο Δκκαλνπήι Παππά ηνπο ηειεπηαίνπο 

κήλεο ηνπ 2017 θαη αλακέλεηαη λα εξγάδνληαη ζηε Γήκν θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2018.   

Σν κφληκν πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά πνπ δηθαηνχηαη ηε ρνξήγεζε κέζσλ 

αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) είλαη: 

 

ΑΠΑΥΟΚΟΤΛΕΜΟΘ ΑΡΘΘΛΟ 

Δξγάηεο θαζαξηφηεηαο εμσηεξηθψλ ρψξσλ 2 

Δξγάηεο πξαζίλνπ 1 

Σερλίηεο, εξγάηεο γεληθψλ θαζεθφλησλ 4 

Υεηξηζηέο κεραλεκάησλ 3 

Διαηνρξσκαηηζηέο 0 

Ηιεθηξνιφγνη 2 

Οδεγνί βαξέσλ νρεκάησλ – απνξξηκκαηνθφξσλ 4 

 

http://www.dimosnet.gr/images/nodes/2/215_2006-kya-53361-06.doc
http://www.dimosnet.gr/images/nodes/2/215_2006-kya-53361-06.doc
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Σν πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζην Γήκν κε νθηάκελα πξνγξάκκαηα θνηλσθεινχο εξγαζίαο 

είλαη: 

ΑΠΑΥΟΚΟΤΛΕΜΟΘ ΑΡΘΘΛΟ 

Δξγάηεο θαζαξηφηεηαο εμσηεξηθψλ ρψξσλ 6 

Δξγάηεο πξαζίλνπ 0 

Σερλίηεο, εξγάηεο γεληθψλ θαζεθφλησλ 0 

Υεηξηζηέο κεραλεκάησλ 1 

Διαηνρξσκαηηζηέο 0 

Ηιεθηξνιφγνη 0 

Οδεγνί βαξέσλ νρεκάησλ – απνξξηκκαηνθφξσλ 1 

 

 

Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη απφ: 

- Θζρύνπζεο δηαηάμεηο 

Η δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.4412/2016 θαζψο θαη ηνπ ελ ηζρχεη Γ.Κ.Κ. (άξζξν 209 ηνπ Γ.Κ.Κ/2006 Ν.3463/06) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ                                               ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

    Υρσσό  09 – 10 - 2017                                  Υρσσό  04 – 10 - 2017                             

Ο Προϊστάμενος Γιεύθσνσης 

        

  

 

 

    ΥΡΗΣΟ ΜΗΣΡΑΚΑ                               ΒΑΙΛΗ ΠΛΑΚΑΝΣΑΡΑ 

      Πολιτικός  Μητανικός                                        Πολιτικός  Μητανικός 
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Π Ρ Ο Λ Ε Σ Ρ Η  Η 

 

1. ΓΑΜTIA 
 
- Γάληηα δεξκαηνπάληλα : 

ζηνπο νδνθαζαξηζηέο, εξγάηεο ζπγθνκηδήο θαη απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, νδεγνχο απνξξηκκαηνθφξσλ, 

εξγάηεο θήπσλ, θεπνπξνχο, ζπλεξγεία ζπληήξεζεο απνξξηκκαηνθφξσλ, ζηνπο απαζρνινχκελνπο κε ηε 
κεηαθφξησζε απνξξηκκάησλ, κε ηελ επεμεξγαζία, δηαινγή, θαηαζηξνθή απνξξηκκάησλ, ηελ πγεηνλνκηθή 

ηαθή ησλ απνξξηκκάησλ, ηελ ηαθή-εθηαθή λεθξψλ, ζε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, ζηνπο νδεγνχο θνξηεγψλ, 
ζηνπο ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ έξγνπ, ζηνπο εξγάηεο ζθαγείσλ θαη ζηνπο επηζηάηεο θαζαξηφηεηαο. 

 

- Γάληηα από PVC : 
ζε φιεο ηηο αλσηέξσ εηδηθφηεηεο σο θαη ζηνπο απαζρνινχκελνπο κε ηνλ θαζαξηζκφ ησλ θάδσλ 

απνξξηκκάησλ θαη ησλ νρεκάησλ θαη κε ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηε ζπληήξεζε ησλ ρψξσλ λεθξνηαθείνπ. 
 

- Γάληηα από ληηξίιην : 

ζηνπο απαζρνινχκελνπο κε ηνλ ςεθαζκφ ζηνπο θήπνπο, ζηνπο νδνθαζαξηζηέο θαη ζηνπο εξγάηεο 
ζπγθνκηδήο θαη απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ. 

 
- Γάληηα από ύθαζκα θαη ληηξίιην :  

ζηνπο απαζρνινχκελνπο κε ηε ζπληήξεζε ζε πγξφ πεξηβάιινλ, κε ην βάςηκν (θηίξηα, θάγθεια, 
ειαηνρξσκαηηζκνί θ.ι.π.), κε ηε ξήςε αζθάιηνπ, ηελ απνρέηεπζε θαη ηελ χδξεπζε, ζηνπο πδξαπιηθνχο 

θαη ζηνπο θαζαξηζηέο θνιπκβεηεξίσλ. 

 
- Γάληηα ειαζηηθά κίαο ρξήζεο : 

ζηνπο νδνθαζαξηζηέο, εξγάηεο ζπγθνκηδήο θαη απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, ζηηο θαζαξίζηξηεο εζσηεξηθψλ 
ρψξσλ, ζην πξνζσπηθφ καγεηξείσλ (βνεζνί καγείξσλ, κάγεηξνη, ηξαπεδνθφκνη, ιαληδηέξεδεο θ.ι.π.) ζηνπο 

απαζρνινχκελνπο ζηελ απνρέηεπζε θαη ζηα αθνδεπηήξηα. 

 
- Γάληηα κνλωηηθά : 

ζηνπο ειεθηξνιφγνπο θαη ζηνπο απαζρνινχκελνπο κε ηελ άζθαιην. 
 

2. ΙΡΑΜΗ 
 
ηνπο απαζρνινχκελνπο ζε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, ζηνπο ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ, ζε 

ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο, κε ην βάςηκν (θηίξηα, θάγθεια, ειαηνρξσκαηηζκνί) θαη ζηελ απνρέηεπζε. 
 

3. ΓΤΑΚΘΑ - ΛΑΙΕ ΠΡΟΣΑΘΑ ΟΦΘΑΚΛΩΜ 
 
- Γπαιηά πξνζηαζίαο από ειηαθή αθηηλνβνιία : 

ζηνπο απαζρνινχκελνπο ζε εξγαζίεο ππαίζξνπ ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. 
 

- Αζπίδην πξνζηαζίαο από πγξά: 
ζηνπο απαζρνινχκελνπο ζε εξγαζίεο θαζαξηζκνχ θάδσλ. 

 
- Αζπίδην πξνζηαζίαο από ειεθηξηθό ηόμν : 
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 ζηνπο ειεθηξνιφγνπο. 
 

- Αζπίδην πξνζηαζίαο ηύπνπ Goggles : 
 ζηνπο ρεηξηζηέο εξγαιεηνκεραλψλ (ηερλίηεο – εξγάηεο) θαη ηνπο εξγάηεο πξαζίλνπ. 

 

 

4. ΠΡΟΣΑΘΑ ΑΜΑΠΜΟΗ 
 
- Φίιηξν κάζθα P1 : 

ζηνπο απαζρνινχκελνπο κε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο θαη ζηνπο μπινπξγνχο. 

 
- Λάζθα εκίζεωο πξνζώπνπ κε θίιηξα A1 P3 ή ηζνδύλακε θηιηξνκάζθα (κε ην θίιηξν): 

ζηνπο απαζρνινχκελνπο κε ην βάςηκν (θηίξηα, θάγθεια, ειαηνρξσκαηηζκνί θ.ι.π.), ηελ ηαθή – εθηαθή 
λεθξψλ, ζηνπο εξγάηεο θήπσλ, ζηνπο θεπνπξνχο, ζηνπο νδνθαζαξηζηέο, ζηνπο εξγάηεο ζπγθνκηδήο θαη 

απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, ζηνπο απαζρνινχκελνπο κε ηε κεηαθφξησζε απνξξηκκάησλ, ηε δηαινγή, 

επεμεξγαζία, θαηαζηξνθή απνξξηκκάησλ, ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ απνξξηκκάησλ, ζηνπο νδεγνχο 
απνξξηκκαηνθφξσλ, ζηνπο απαζρνινχκελνπο ζηελ απνρέηεπζε, ζηελ αζθαιηφζηξσζε θαη ζηα 

αθνδεπηήξηα. 
 

5. ΠΡΟΣΑΣΕΤΣΘΙΗ ΕΜΔΤΛΑΘΑ 
 
- Αλαθιαζηηθά γηιέθα: 

ζηνπο νδνθαζαξηζηέο, ζηνπο εξγάηεο ζπγθνκηδήο θαη απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, ζηνπο απαζρνινχκελνπο 
ζηηο αζθαιηνζηξψζεηο, ζηε ζήκαλζε νδψλ, ζηελ απνρέηεπζε θαη ζηελ χδξεπζε θαη ζηνπο εξγάηεο θήπσλ 

θαη ζηνπο θχιαθεο εμσηεξηθψλ ρψξσλ. 

 
- Ρνύρα εξγαζίαο: 

ζηνπο νδνθαζαξηζηέο, ζηνπο εξγάηεο ζπγθνκηδήο θαη απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, ζηνπο απαζρνινχκελνπο 
ζηηο αζθαιηνζηξψζεηο, ζηε ζήκαλζε νδψλ, ζηελ απνρέηεπζε θαη ζηελ χδξεπζε-άξδεπζε, ζηνπο εξγάηεο 

θήπσλ θαη ζηνπο θχιαθεο εμσηεξηθψλ ρψξσλ, ζηνπο ειαηνρξσκαηηζηέο, ζηνπο ειεθηξνιφγνπο, ζηνπο 
ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ θαη ηνπο νδεγνχο. 

 

- θνύθνο θεθαιήο: 
ζηνπο νδνθαζαξηζηέο, ζηνπο εξγάηεο ζπγθνκηδήο θαη απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, ζηνπο απαζρνινχκελνπο 

ζηηο αζθαιηνζηξψζεηο, ζηε ζήκαλζε νδψλ, ζηελ απνρέηεπζε θαη ζηελ χδξεπζε-άξδεπζε, ζηνπο εξγάηεο 
θήπσλ θαη ζηνπο θχιαθεο εμσηεξηθψλ ρψξσλ, ζηνπο ειαηνρξσκαηηζηέο, ζηνπο ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ θαη 

ηνπο νδεγνχο. 

 
- ηνιέο πξνζηαζίαο από ρεκηθά : 

ζηνπο απαζρνινχκελνπο κε ηνπο ςεθαζκνχο ζηνπο θήπνπο θαη ζηηο απνιπκάλζεηο θαζψο θαη κε ηηο βαθέο 
(ειαηνρξσκαηηζηέο, θάγθεια, θηηξίσλ θ.ι.π.). 

 
 

 

6. ΤΠΟΔΗΛΑΣΑ 
 
- Γαιόηζεο: 

ζηνπο απαζρνινχκελνπο ζηελ χπαηζξν ππφ βξνρή θαη ζε πγξνχο ρψξνπο. 
 

- Άξβπια : 
ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο αλσηέξσ ζέζεηο εξγαζίαο. 

 
- Άξβπια πξνζηαζίαο ειεθηξνιόγνπ : 

ηνπο ειεθηξνιφγνπο. 

 

7. ΑΚΚΑ ΛΕΑ ΠΡΟΣΑΘΑ 
 
- Επηγνλαηίδεο : 
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ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ χδξεπζε – απνρέηεπζε (ηερλίηεο – εξγάηεο) 
 

-Μηηζεξάδεο : 
ζηνπο νδνθαζαξηζηέο, ζηνπο εξγάηεο ζπγθνκηδήο θαη απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, ζηνπο εξγάηεο θήπσλ, 

ζηνπο θεπνπξνχο θαη ζηνπο απαζρνινχκελνπο ζηε ξήςε αζθάιηνπ θαη νη θχιαθεο εμσηεξηθψλ ρψξσλ. 

 
- Ιαπέια : 

ζηνπο νδνθαζαξηζηέο, ζηνπο εξγάηεο ζπγθνκηδήο θαη απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, ζηνπο εξγάηεο θήπσλ, 
ζηνπο θεπνπξνχο θαη ζηνπο απαζρνινχκελνπο ζηε ξήςε αζθάιηνπ. 

 
- Ωηναζπίδεο : 

ζηνπο απαζρνινχκελνπο ζηηο αζθαιηνζηξψζεηο, ζηε ζήκαλζε νδψλ, ζηελ απνρέηεπζε θαη ζηελ χδξεπζε-

άξδεπζε, ζηνπο ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ                                               ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

    Υρσσό  09 – 10 - 2017                                  Υρσσό  04 – 10 - 2017                             

Ο Προϊστάμενος Γιεύθσνσης 

        

  

 

 

    ΥΡΗΣΟ ΜΗΣΡΑΚΑ                               ΒΑΙΛΗ ΠΛΑΚΑΝΣΑΡΑ 

      Πολιτικός  Μητανικός                                        Πολιτικός  Μητανικός 
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            ΠΡΟΣΑΘΑ   
 
 
ΠΡΟΫΠΟΚΟΓΘΛΟ : 7.393,87 € 

 

 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 

Δεξκαηνπάληλα γάληηα: 

Πεδίν ρξήζεο: Εξγαζίεο ζηηο νπνίεο απαηηείηαη πξνζηαζία από απινύο κεραληθνύο θηλδύλνπο 

(ηξηβέο, ζπκπηέζεηο, εθδνξέο) ζε ζηεγλό πεξηβάιινλ όπσο εξγαδόκελνη ζε απνξξηκκαηνθόξα, 

νηθνδόκνη, ζε θήπνπο, κεραλνηερλίηεο, 

Υαξαθηεξηζηηθά: Μήθνο πεξίπνπ 20-25cm πάρνο 1 -1,2 mm To εκπξόο κέξνο γαληηνύ θαη ηα 

δάθηπια από βόεην δέξκα θαη ην πίζσ κέξνο από βακβαθεξό ύθαζκα κε ειαζηηθή ηαηλία 

ζύζθημεο. 

Πξόηππα ΕΝ 388, 420 κε επίπεδα κεραληθώλ αληνρώλ 

. 2 (ηξηβή) 

. 1 (θνπή κε ιεπίδα) 

. 2 (δηάζρηζε) 

. 2 (δηάηξεζε)  

ήκαλζε: 

. CE 

. Πξνκεζεπηήο, Κσδηθόο πξντόληνο, Έηνο θαηαζθεπήο 

. Εηθνλόζεκν πξνζηαζίαο από κεραληθνύο θηλδύλνπο θαη νη θσδηθνί 2, 1, 2, 2 

  

 
  

Ελαιιαθηηθά κπνξεί λα επηιεγνύλ γάληηα κε ελίζρπζε από δεύηεξν ζηξώκα δέξκαηνο ζην 

εκπξόο κέξνο ηεο παιάκεο πνπ ζα έρνπλ κεγαιύηεξα επίπεδα κεραληθώλ αληνρώλ αιιά ζα 

είλαη πην δύζρξεζηα. 

 

Γάληηα από PVC: 

Πεδίν ρξήζεο: Όηαλ απαηηείηαη πξνζηαζία από ρεκηθνύο, κεραληθνύο θαη βηνινγηθνύο 

θηλδύλνπο, όπσο εξγαδόκελνη ζε απνξξηκκαηνθόξα (ελαιιαθηηθή ιύζε), ζε θαζαξηζκνύο 

θάδσλ, ζε λεθξνηαθεία. 

Υαξαθηεξηζηηθά: 

Μήθνο πεξίπνπ 30cm πάρνο 1 mm 

Τιηθό θαηαζθεπήο PVC θαη εζσηεξηθή επέλδπζε από αλζηδξσηηθό πιηθό. 

Ειάρηζηα επίπεδα κεραληθώλ αληνρώλ 3, 1, 2, 1, πνπ ζεκαίλεη: 

. 3 (ηξηβή) 

. 1 (θνπή κε ιεπίδα) 

. 2 (δηάζρηζε) 

. 1 (δηάηξεζε) Πξόηππα ΕΝ 388, 420, 374  
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ήκαλζε: 

. CE 

. Πξνκεζεπηήο, Κσδηθόο πξντόληνο, Έηνο θαηαζθεπήο 

. Εηθνλόζεκν πξνζηαζίαο από κεραληθνύο θηλδύλνπο θαη νη θσδηθνί 3,1,2,1 

. Εηθνλόζεκν πξνζηαζίαο από ρεκηθέο νπζίεο θαη κηθξννξγαληζκνύο 

  

 
  

Γάληηα από ληηξίιην: 

Πεδίν ρξήζεο: ε εξγαζίεο πνπ απαηηείηαη πξνζηαζία από ηζρπξά ρεκηθά ή κηθξννξγαληζκνύο 

όπσο ζηελ θαζαξηόηεηα θαη ζε ςεθαζκνύο. 

Υαξαθηεξηζηηθά: Μήθνο πεξίπνπ 30cm. Πάρνο 0,5 mm. Τιηθό θαηαζθεπήο ληηξίιην κε 

εζσηεξηθή επέλδπζε από αλζηδξσηηθό πιηθό. 

Ειάρηζηα επίπεδα κεραληθώλ αληνρώλ 3,1,0,1 , πνπ ζεκαίλεη: 

. 3 (ηξηβή) 

. 1 (θνπή κε ιεπίδα) 

. 1 (δηάηξεζε) Πξόηππα ΕΝ 388, 420, 374 ζ  

ήκαλζε: 

. CE 

. Πξνκεζεπηήο, Κσδηθόο πξντόληνο, Έηνο θαηαζθεπήο 

. Εηθνλόζεκν πξνζηαζίαο από κεραληθνύο θηλδύλνπο θαη νη θσδηθνί 3,1,Υ,1 

. Εηθνλόζεκα πξνζηαζίαο από ρεκηθέο νπζίεο θαη κηθξννξγαληζκνύο 

  

  

Παξαηήξεζε: αλ από ηε ρξήζε απνδεηρζεί όηη απαηηνύληαη θαιύηεξεο κεραληθέο αληνρέο, 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γάληηα ληηξηιίνπ κεγαιύηεξνπ πάρνπο ηα νπνία όκσο είλαη πνιύ 

πην αθξηβά. 

 

Γάληηα από ύθαζκα θαη ληηξίιην: 

Πεδίν ρξήζεο: Εξγαζίεο ζηηο νπνίεο ην εκπξόο κέξνο ηεο παιάκεο κπνξεί λα εθηεζεί ζε 

ρεκηθέο νπζίεο ή ζε πγξό πεξηβάιινλ όπσο ζηα ζπλεξγεία ζπληήξεζεο ζε πγξό πεξηβάιινλ, 

ζε πδξαπιηθνύο θαη ζε βαθέο. 

Υαξαθηεξηζηηθά: Μήθνο πεξίπνπ 20-25cm 

Εκπξόο κέξνο παιάκεο από ληηξίιην ώζηε λα πξνζηαηεύεη από ρεκηθέο νπζίεο ελώ ην πίζσ από 

ύθαζκα ώζηε λα είλαη πην εύρξεζην. 

Ειάρηζηα επίπεδα κεραληθώλ αληνρώλ 3, 1, 2, 2. 
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. 3 (ηξηβή) 

. 1 (θνπή κε ιεπίδα) 

. 2 (δηάζρηζε) 

. 2 (δηάηξεζε) Πξόηππα ΕΝ 388, 420  

ήκαλζε: 

. CE 

. Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθόο πξντόληνο, Έηνο θαηαζθεπήο 

. Εηθνλόζεκν γηα πξνζηαζία από κεραληθνύο θηλδύλνπο θαη νη θσδηθνί 3, 1, 2, 2 

  

 
  

Γάληηα ειαζηηθά κηαο ρξήζεο: 

Πεδίν ρξήζεο: γηα αληηκεηώπηζε ρεκηθώλ νπζηώλ ή κηθξννξγαληζκώλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά: Μήθνο πεξίπνπ 20 cm 

Καηαζθεπή από ληηξίιην. 

Είλαη κίαο ρξήζεο θαη δελ έρνπλ ζεκαζία νη κεραληθέο αληνρέο. 

Είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε θνπηηά αλά 100 ή 200 ηεκάρηα. 

Πξόηππα ΕΝ 374 

ήκαλζε: 

. CE 

. Πξνκεζεπηήο, Κσδηθόο πξντόληνο, Έηνο θαηαζθεπήο 

. Εηθνλόζεκν πξνζηαζίαο από ρεκηθέο νπζίεο θαη κηθξννξγαληζκνύο 

  

 
  

Γάληηα κνλωηηθά: 

Πεδίν εθαξκνγήο. Εξγαζίεο ζε ρακειή ηάζε. 

Υαξαθηεξηζηηθά: Μήθνο 30cm. Καηαζθεπή από ζπλζεηηθό πιηθό ρσξίο ξαθέο. 

Πξόηππν ΕΝ 60903 

ήκαλζε: 

. CE 

. Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθόο Πξντόληνο, αξηζκόο ζεηξάο 

. 00 (Πξνζηαζία κέρξη 500V) 

. RC (απμεκέλε κεραληθή αληνρή, αληνρή ζε όδνλ, νμέα, πεηξειαηνεηδή, ςύρνο) 

. Κσδηθόο εξγαζηεξίνπ πηζηνπνίεζεο 

. Έηνο θαη κήλαο θαηαζθεπήο. 
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. ήκα δηεζλνύο ειεθηξνηερληθήο επηηξνπήο (IEC) 

  

  

εκεηώλεηαη όηη ε θιάζε αθνξά ζηελ ηάζε εξγαζίαο από ηελ νπνία πξνζηαηεύνπλ ηα γάληηα. 

Αλ ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα πξνζηαζία από κέζε ηάζε ηόηε πξέπεη λα επηιεγνύλ γάληηα θιάζεο 2 

ηα νπνία είλαη πην ρνληξά αιιά πξννξίδνληαη κόλν γηα ρεηξηζκνύο θαη όρη γηα εξγαζία 

 

Κξάλε: 

Πεδίν ρξήζεο: ζε ρώξνπο όπνπ εθηεινύληαη εξγαζίεο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα, ζηνπο εξγάηεο 

– ηερλίηεο ζε νηθνδνκηθέο θαη ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά: 

Εμσηεξηθό θέιπθνο από ζπλζεηηθό πιηθό. Γηα λα είλαη πεξηζζόηεξν εξγνλνκηθά ζα ήηαλ 

πξνηηκόηεξν: 

. Οη θαηαθόξπθνη ηκάληεο ηνπ θεθαινδέκαηνο αλ είλαη από ζπλζεηηθέο ίλεο θαη όρη από ζθιεξό 

πιαζηηθό. 

. Η ξύζκηζε ηνπ ηκάληα ηνπ απρέλα λα γίλεηαη κε θνριία κίαο θίλεζεο, γηα λα ξπζκίδεηαη αθνύ 

έρεη θνξεζεί. 

. ηνλ ηκάληα πξνζώπνπ λα ππάξρεη αλζηδξσηηθή επέλδπζε από δέξκα, ε νπνία λα 

αληηθαζίζηαηαη θαη λα πιέλεηαη 

Πξόηππν ΕΝ 397  

ήκαλζε: 

. CE 

. Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθόο πξντόληνο, Έηνο θαηαζθεπήο 

. 440 vac (πξνζηαζία από ειεθηξηθό ξεύκα) Επίζεο ζα ππάξρεη θαη απηνθόιιεηε εηηθέηα ζηα 

ειιεληθά κε πιεξνθνξίεο γηα ηελ αζθαιή ρξήζε, ζπληήξεζε θαη απνζήθεπζε 

 

Γπαιηά Πξνζηαζίαο από ειηαθή αθηηλνβνιία: 

Πεδίν ρξήζεο: ε εξγαζίεο ζην ύπαηζξν ηνπο ζεξηλνύο κήλεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά: Οπηηθόο δίζθνο, κε πξνζηαζία έλαληη ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, επαξθή 

κεραληθή αληνρή, κε αληνρή έλαληη ηξηβήο θαη βξαρίνλεο ζηήξημεο ξπζκηδόκελνπ κήθνπο γηα 

θαιύηεξε πξνζαξκνγή. Πξόηππα ΕΝ 166,169  

ήκαλζε: 

. ηνπο βξαρίνλεο: 

. CE 

. Καηαζθεπαζηήο, Έηνο θαηαζθεπήο. 

. F Μεραληθή αληνρή 

. ηνλ νπηηθό δίζθν: 

. 1 Οπηηθή θιάζε 

. 6_2 ή 6-2,5 πνπ ζπκβνιίδεη ηε δπλαηόηεηα απνξξόθεζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ππέξπζξνπ θάζκαηνο. 

. F Μεραληθή αληνρή. 

. Κ πξνζηαζία έλαληη ηξηβήο. 

Ελαιιαθηηθά κπνξεί λα ππάξρεη ζηνπο νπηηθνύο δίζθνπο ή ζήκαλζε 5_2 ή 5-2,5 πνπ ζεκαίλεη 

όηη δελ απνξξνθάηαη ην ππέξπζξν θάζκα ηεο αθηηλνβνιίαο. Απηό δελ έρεη κεγάιε επίδξαζε 

ζηελ πξνζηαζία θαη θαζηζηά ηα γπαιηά πην νηθνλνκηθά. 

 

Αζπίδην πξνζηαζίαο από πγξά: 

Πεδίν ρξήζεο: ε θαζαξηζκνύο θάδσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά: Οπηηθόο δίζθνο, κε πξνζηαζία έλαληη πγξώλ νπζηώλ, επαξθή κεραληθή 

αληνρή, κε αληνρή έλαληη ηξηβήο θαη ζάκβσζεο. Η πξνζαξκνγή ζην θεθάιη επηηπγράλεηαη κε 

εηδηθό ζηήξηγκα 
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Πξόηππα ΕΝ 166 

ήκαλζε: 

• ην ζηήξηγκα: 

• CE 

• Καηαζθεπαζηήο, Έηνο θαηαζθεπήο. 

• F Μεραληθή αληνρή 

• ηνλ νπηηθό δίζθν: 

• 1 Οπηηθή θιάζε 

• F Μεραληθή αληνρή 

• 3 Πξνζηαζία από πγξέο ρεκηθέο νπζίεο. 

• Ν πξνζηαζία έλαληη ζάκβσζεο. 

• Κ πξνζηαζία έλαληη ηξηβήο 

 

Αζπίδην πξνζηαζίαο από ειεθηξηθό ηόμν: 

Σν αζπίδην ζα απνηειείηαη από ην πξόζεκα θαη ηε δηάηαμε πξνζαξκνγήο ζην θξάλνο. 

Σν πξόζεκα ζα είλαη ζρήκαηνο νξζνγώληνπ παξαιιειόγξακκνπ κε ζηξνγγπιεκέλεο άθξεο θαη 

ζα θαιύπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΕΝ 166 σο εμήο: 

. Ο βαζκόο θιίκαθαο ζα είλαη 2 - 1.2 ή 3 - 1.2. 

. Η νπηηθή θιάζε ζα είλαη, ην πνιύ, 2. 

. Η κεραληθή αληνρή ζα είλαη επηπέδνπ θξνύζεο ρακειήο ελέξγεηαο, ηνπιάρηζηνλ (ζύκβνιν 

F). 

. Θα έρεη πξνζηαζία έλαληη ηξηβήο (ζύκβνιν Κ) θαη πξνζηαζίαο έλαληη ζάκβσζεο (ζύκβνιν 

Ν). 

. Θα έρεη ηε ζήκαλζε πξνζηαζίαο από ειεθηξηθό ηόμν (8) 

Η δηάηαμε πξνζαξκνγήο ηνπ πξνζέκαηνο ζην θξάλνο, ζα πξνζαξκόδεηαη αζθαιώο ζηε 

πεξίκεηξν ηνπ θξάλνπο. Θα έρεη ζύζηεκα αλύςσζεο γηα ηε ξύζκηζε ηνπ πξνζέκαηνο ζην 

ύςνο πνπ επηζπκεί ν ρξήζηεο θαη δελ ζα έρεη κεηαιιηθά κέξε. 

Η ζήκαλζε ηνπ ζα είλαη 

. Σν ζύκβνιν πξνζηαζίαο από ειεθηξηθό ηόμν (8) 

. Η κεραληθή αληνρή ζα είλαη επηπέδνπ θξνύζεο ρακειήο ελέξγεηαο, ηνπιάρηζηνλ (ζύκβνιν 

F).  

 

Αζπίδην πξνζηαζίαο ηύπνπ Goggles: 

Πεδίν ρξήζεο: ηνπο ρεηξηζηέο εξγαιεηνκεραλώλ θαη ζηνπο εξγάηεο πξαζίλνπ. 

Υαξαθηεξηζηηθά: θιεηζηά γπαιηά πξνζηαζίαο ηύπνπ goggles, επαξθή κεραληθή αληνρή, κε 

αληνρή έλαληη ηξηβήο θαη ζάκβσζεο. Η πξνζαξκνγή ζην θεθάιη επηηπγράλεηαη κε ξπζκηδόκελν 

ειαζηηθό ηκάληα 

Πξόηππα ΕΝ 166 θαη EN 170 

Σν αζπίδην ζα θέξεη βαιβίδεο αεξηζκνύ θαη θαθνύο από δηάθαλν polycarbonate πιηθό κε 

αληηζακβσηηθή πξνζηαζία. 

 

 

Φηιηξόκαζθα Ρ1: 

Πεδίν ρξήζεο: θαηά ηηο εξγαζίεο πνπ απαηηνύλ πξνζηαζία κόλν από ζθόλε. 

Υαξαθηεξηζηηθά: Μάζθα κε ελζσκαησκέλν θίιηξν θαηαθξάηεζεο ζθόλεο από ζπλζεηηθό πιηθό 

κε δηπιό ηκάληα πξνζαξκνγήο πνπ ζα θαιύπηεη κύηε, ζηόκα θαη πεγνύλη. 

Δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζίεο αλά 20−30 ηεκάρηα. Αλ ηεξεζνύλ νη θαλόλεο πγηεηλήο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κέρξηο όηνπ ν ρξήζηεο αληηιεθζεί όηη δπζρεξαίλεηαη ε αλαπλνή ηνπ. 

Πξόηππα: ΕΝ 149 

ήκαλζε: Η κάζθα θαη ηα θίιηξα πξέπεη λα έρνπλ αλεμίηεια ηππσκέλα ηα εμήο: 

• CE 

• FFP1 

• Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθόο πξντόληνο, Έηνο θαηαζθεπήο 

• Κσδηθόο Εξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο 

 

Μάζθα εκίζεωο πξνζώπνπ: 

Υαξαθηεξηζηηθά: 

Κπξίσο κάζθα από ζπλζεηηθό πιηθό κε ηκάληεο πξνζαξκνγήο πνπ ζα θαιύπηνπλ κύηε, ζηόκα 

θαη πεγνύλη. 



 12  

Είλαη πξνηηκόηεξε κάζθα κε δηπιά θίιηξα, σο πην άλεηε 

Πξέπεη λα επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θίιηξν, πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη Α1 Ρ3 

(ρξώκαηνο θαθέ θαη ιεπθνύ) πνπ παξέρεη πξνζηαζία από νξγαληθά αέξηα θαη αηκνύο θαη 

ζσκαηίδηα ή Α2 Ρ3 εθόζνλ δηαζέηεη ε θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία. Πξόηππα: ΕΝ 140 γηα ηε 

κάζθα θαη ΕΝ 141 γηα θίιηξα  

ήκαλζε: Η κάζθα θαη ηα θίιηξα πξέπεη λα έρνπλ αλεμίηεια ηππσκέλα ηα εμήο: 

. CE 

. Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθόο πξντόληνο, Έηνο θαηαζθεπήο (ζηα θίιηξα θαη εκεξνκελία ιήμεο). 

. Κσδηθόο Εξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο 

. ηα θίιηξα ζα ππάξρεη θαη ρξσκαηηθόο θώδηθαο (θαθέ θαη άζπξν) 

 

Αλαθιαζηηθά γηιέθα: 

Πεδίν ρξήζεο: ε όζνπο εξγάδνληαη θνληά ζε θηλνύκελα νρήκαηα (απνξξηκκαηνθόξα, 

θαζαξόηεηα), νδεγνί, εξγάηεο, ρεηξηζηέο θιπ. 

Υαξαθηεξηζηηθά 

Γηιέθν κε έληνλα δηαθξηλόκελν ρξώκα κε δύν νξηδόληηεο ιωξίδεο θαη δηαθξηηηθά ηνπ 

Φνξέα (ΔΗΜΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΠΠΑ) από εηδηθό αληαλαθιαζηηθό πιηθό. 

Ωο πιηθό θαηαζθεπήο ηνπ γηιέθνπ είλαη πξνηηκόηεξν βακβάθη (15%) θαη πνιπεζηέξαο (85%) 

γηα θαιύηεξν ζπλδπαζκό άλεζεο θαη κεραληθώλ αληνρώλ. 

Πξόηππα ΕΝ 340, 471 

ήκαλζε: 

. CE 

. Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθόο πξντόληνο, Έηνο θαηαζθεπήο 

. Εηθνλόζεκν γηα αληαλαθιαζηηθέο ελδπκαζίεο θαη νη θσδηθνί 2, 2 

  

  

  

Ρνύρα εξγαζίαο (Παληειόλη θαη ζαθάθη): 

Σα ξνύρα εξγαζίαο ζα αθνινπζνύλ ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΕΝ 14058 ζε όηη αθνξά ηηο κεραληθέο 

αληνρέο, ηελ αληνρή ζην πιύζηκν, ηε ζήκαλζε θαη ηελ πξνζηαζία ζην ςύρνο.  

Οη ππόινηπεο απαηηήζεηο (θιείζηκν κε θεξκνπάξ ή θαη velkro, ηζέπεο εζσηεξηθέο ή 

εμσηεξηθέο) ζα θαζνξηζζνύλ ζε ζπλελλόεζε κε ηνπο ρξήζηεο. 

Σν παληειόλη ζα θέξεη δύν νξηδόληηεο ιωξίδεο από εηδηθό αληαλαθιαζηηθό πιηθό. 

Σν ζαθάθη ζα θέξεη δύν νξηδόληηεο ιωξίδεο θαη δηαθξηηηθά ηνπ Φνξέα (ΔΗΜΟ 

ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΠΠΑ) από εηδηθό αληαλαθιαζηηθό πιηθό. 

 

θνύθνο θεθαιήο: 

Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από καιιί γηα κεγαιύηεξε πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ζε 

εμσηεξηθνύο ρώξνπο θαηά ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο.  

Θα θέξνπλ ζήκαλζε CE. 

 

ηνιέο πξνζηαζίαο από ρεκηθά: 

Πεδίν ρξήζεο: ε ςεθαζκνύο, βαθέο. 

Υαξαθηεξηζηηθά: 

Εληαίεο ζηνιέο (garment) από Tyvek ή ηζνδύλακα πιηθά πνπ πξνζηαηεύνπλ από πηηζηιίζκαηα 

ρεκηθώλ νπζηώλ θαη ζθόλεο ελώ παξάιιεια επηηξέπνπλ ηελ αλαπλνή ηνπ δέξκαηνο. 
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Πξόηππα ΕΝ 340,463 

ήκαλζε: 

. CE 

. Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθόο πξντόληνο, Εξγαζηήξην πηζηνπνίεζεο, Έηνο θαηαζθεπήο 

. Εηθνλόζεκν πξνζηαζίαο από πηηζηιίζκαηα ρεκηθώλ νπζηώλ. 

Κσδηθνί 4 πξνζηαζία από αεξνιύκαηα (spray) 

5 πξνζηαζία από ζθόλεο 

6 πξνζηαζία από πηηζηιίζκαηα πγξώλ νπζηώλ 

  

  

 

 

Γαιόηζεο: 

Πεδίν ρξήζεο: εξγαζίεο ζε ύπαηζξν θαηά ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά: 

Αδηάβξνρε κπόηα από ζπλζεηηθό πιηθό κε αληηνιηζζεηηθή ζόια πξνζηαηεπηηθά δαθηύισλ θαη 

πξνζηαηεπηηθό έλαληη δηάηξεζεο. 

Πξόηππν ΕΝ 344, 345 

ήκαλζε: 

. CE 

. Καηαζθεπαζηήο, θσδηθόο πξντόληνο, έηνο θαηαζθεπήο, κέγεζνο 

. Σν ζύκβνιν S5 πνπ ζπκβνιίδεη 

. Πξνζηαζία δαθηύισλ 

. Απνξξόθεζε κεραληθήο ελέξγεηαο ζηε θηέξλα 

. Τδαηνπεξαηόηεηα θαη απνξξόθεζε λεξνύ 

. Πξνζηαζία ηεο ζόιαο έλαληη δηάηξεζεο 

. Αληηζηαηηθέο ηδηόηεηεο 

ε ό,ηη αθνξά ηνπο θαζαξηζκνύο θάδσλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά αιιά ηύπνπ Ε (ζθάθαλδξν) 

 

Άξβπια αζθαιείαο: 

Πεδίν ρξήζεο: Γηα όιεο ηηο εξγαζίεο 

Υαξαθηεξηζηηθά: 

Ηκηάξβπιν, κε ύςνο πνπ λα πξνζηαηεύεη ηα ζθπξά, κε πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα δαθηύισλ θαη 

αληηνιηζζεηηθή ζόια. 

Πξόηππν ΕΝ 344, 345 

ήκαλζε: 

. CE 

. Καηαζθεπαζηήο, θσδηθόο πξντόληνο, έηνο θαηαζθεπήο, κέγεζνο 

. Σν ζύκβνιν S3 πνπ ζπκβνιίδεη 

. Πξνζηαζία δαθηύισλ 

. Απνξξόθεζε κεραληθήο ελέξγεηαο ζηε θηέξλα 

. Τδαηνπεξαηόηεηα θαη απνξξόθεζε λεξνύ 

. Πξνζηαζία ηεο ζόιαο έλαληη δηάηξεζεο 

. Αληηζηαηηθέο ηδηόηεηεο 

. ζηε ζόια oil resistant 

Εηδηθό γηα ηνπο ειεθηξνιόγνπο πξέπεη λα έρεη αληεπεμέιζεη ηε δνθηκή δηειεθηξηθήο 

αληνρήο ζε 5kV .Πξόηππν ΕΝ 347 

 

Επηγνλαηίδεο: 



 14  

Οη επηγνλαηίδεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο σο εμήο: 

Εζσηεξηθά, από πιηθό πνπ ζα επηηξέπεη ηελ αλαπλνή ηνπ δέξκαηνο 

Εμσηεξηθά, από πιηθό πνπ ζα είλαη αλζεθηηθό ζηελ ηξηβή, ζηηο ρεκηθέο νπζίεο, αληηνιηζζεηηθό 

θαη εύθακπην. 

Θα ζπλδένληαη κε δύν δεύγε ηκάλησλ πνπ ζα θιείλνπλ κε ηαηλίεο velcro. 

 

Νηηζεξάδεο (Παληειόλη θαη ζαθάθη): 

Οη ληηζεξάδεο ζα αθνινπζνύλ ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΕΝ 343 ζε όηη αθνξά ηηο κεραληθέο αληνρέο, 

ηελ αληνρή ζην πιύζηκν θαη ηε ζήκαλζε. Σα επίπεδα αληνρώλ ζα είλαη: 

. Αδηαβξνρνπνίεζε 3. 

. Δηαπλνή 1.  

Οη ππόινηπεο απαηηήζεηο (θιείζηκν κε θεξκνπάξ ή θαη velkro, ηζέπεο εζσηεξηθέο ή 

εμσηεξηθέο) πξέπεη λα θαζνξηζζνύλ ζε ζπλελλόεζε κε ηνπο ρξήζηεο. 

Θα έρνπλ θνπθνύια ε νπνία, όηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη, ζα ηνπνζεηείηαη ζε ζήθε πνπ ζα είλαη 

ζην πίζσ κέξνο ηεο ληηζεξάδαο. 

 

Καπέια: 

Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ςάζα, θαιήο πνηόηεηαο πνπ δε ζα θζείξεηαη. 

Θα είλαη πιεθηά κε εληαία πιέμε. 

Θα έρνπλ ιάζηηρν ζπγθξάηεζεο θαη πεξηκεηξηθή πξνέθηαζε ζθίαζεο ηνπιάρηζηνλ 10 cm. 

 
Αινηθή πξνζηαζίαο από ειηαθή αθηηλνβνιία : 

ζηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ χπαηζξν, πςεινχ δείθηε πξνζηαζίαο (>30 SPF). 

 
Ωηναζπίδεο : 

Γηα ρξήζε ζε ρψξνπο πςειήο ερεηηθήο φριεζεο, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 352-2. Απφ αθξφ 
πνιπνπξεζάλεο ρσξίο θνξδφλη. Μείσζε ζνξχβνπ θαηά κέζν φξν: SNR = 36 dB. Πνιπζπζθεπαζία 

10 δεπγαξηψλ ζε αηνκηθά ζαθνπιάθηα. 

 

Αδηάβξνρν ηδάθεη κε θνπθνύια : 

Γηα ρξήζε ζε εξγαδνκέλνπο πνπ εξγάδνληαη ππφ εμσηεξηθέο ζπλζήθεο θαηά ηηο βξνρεξέο εκέξεο, ζχκθσλα 

κε ην πξφηππν ΔΝ 343. Αδηαβξνρία (Αληίζηαζε πδαηνπεξαηφηεηαο) θιάζε 3 ή θαιχηεξε,  Αληίζηαζε 
πδξαηκψλ θιάζε 3 ή θαιχηεξε.  

Δμσηεξηθφ πιηθφ: 91% PVC,9% PES, βάξνπο 500 gr/m2. Κιείζηκν κε εηδηθφ θεξκνπάξ, παηηιέηα πνπ 
θιείλεη κε velcro, ζεξκνθνιιεηέο δηπινξαθέο. Υξψκαηα: θσζθνξίδνλ πνξηνθαιί, ζθνχξν πξάζηλν. 

Μεγέζε: S, M, L, XL, XXL, XXXL 
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Α/Α Πεξηγξαθή Λ.Λ. Πνζόηεηα 
πκκόξθωζε κε 
Πξνδηαγξαθέο 

1 Γάληηα δεξκαηνπάληλα δεχγε 88 

ΔΝ 388, ΔΝ 374– 2, ΔΝ 
374 – 3 

2 Γάληηα απφ PVC δεχγε 88 

3 Γάληηα απφ ληηξίιην δεχγε 48 

4 Γάληηα απφ χθαζκα θαη ληηξίιην δεχγε 28 

5 Γάληηα ειαζηηθά κηαο ρξήζεο 
παθέην 
100 ηεκ 

168 

6 Γάληηα κνλσηηθά δεχγε 4 ΔΝ 388 EN 60903 

7 Κξάλνο ηεκ 19 ΔΝ 397 CE 

8 Γπαιηά πξνζηαζίαο απφ ειηαθή αθηηλνβνιία ηεκ 37 ΔΝ 166, ΔΝ 172 CE 

9 Αζπίδην πξνζηαζίαο απφ πγξά ηεκ 28 ΔΝ 343, CE 

10 Αζπίδην πξνζηαζίαο απφ ειεθηξηθφ ηφμν ηεκ 3 EN 166 F8N CE 

11 Φίιηξν κάζθα Ρ1 ηεκ 32 EN149 

12 Μάζθα εκίζεσο πξνζψπνπ κε θίιηξα Α1Ρ3 ηεκ 38 ΔΝ 149 FFP1S 

13 Αλαθιαζηηθφ γηιέθν ηεκ 51 ΔΝ 471, 343 CE 

14 ηνιή πξνζηαζίαο απφ ρεκηθά ηεκ 2 CE 

15 Γαιφηζεο δεχγε 29 ΔΝ 347 

16 Παπνχηζηα ηχπνπ άξβπινπ δεχγε 46 ΔΝ 345 S3,HI,CL 

17 Παπνχηζηα ηχπνπ άξβπινπ γηα ειεθηξνιφγν δεχγε 3 ΔΝ 345 S3,HI,CL 

18 Αδηάβξνρν (ληηζεξάδα) ηεκ 45 ΔΝ 343 

19 Καπέια ηεκ 16 CE 

20 Ρνχρα εξγαζίαο (Παληειφλη, ζαθάθη) δεχγε 33 ΔΝ 14058 

21 θνχθνο θεθαιήο ηεκ 29 CE 

22 Ωηναζπίδεο 
θνπηί 10 
δεχγε 

11 ΔΝ 352-2 

23 Αζπίδην ηχπνπ Goggles ηεκ 5 ΔΝ 166-1B-349 

24 Δπηγνλαηίδεο δεχγε 3 CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ                                               ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

    Υρσσό  09 – 10 - 2017                                  Υρσσό  04 – 10 - 2017                             

Ο Προϊστάμενος Γιεύθσνσης 

        

  

 

 

    ΥΡΗΣΟ ΜΗΣΡΑΚΑ                               ΒΑΙΛΗ ΠΛΑΚΑΝΣΑΡΑ 

      Πολιτικός  Μητανικός                                        Πολιτικός  Μητανικός 
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ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ 
Π.Ι.Λ./Π.Ε. ΕΡΡΩΜ 
ΔΗΛΟ ΕΛΛΑΜΟΤΗΚ ΠΑΠΠΑ 
 
Αξηζ. Σεύρ.  
Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ:   17/2017  

 
 
 
ΘΕΛΑ: ΠΡΟΛΗΘΕΘΑ ΛΕΩΜ ΑΣΟΛΘΙΗ 
            ΠΡΟΣΑΘΑ   
 
 
ΠΡΟΫΠΟΚΟΓΘΛΟ : 7.393,87 € 

 
 

Σ Θ Λ Ο Κ Ο Γ Θ Ο 
 

Α/Α Πεξηγξαθή Λ.Λ. 
Σηκή Λνλάδαο 

(€) 

1 Γάληηα δεξκαηνπάληλα δεχγε Έλα επξψ θαη νγδφληα ιεπηά 

2 Γάληηα απφ PVC δεχγε 
Έλα επξψ θαη ηξηάληα πέληε 

ιεπηά 

3 Γάληηα απφ ληηξίιην δεχγε Έλα επξψ θαη πελήληα ιεπηά 

4 Γάληηα απφ χθαζκα θαη ληηξίιην δεχγε Έλα επξψ θαη δέθα ιεπηά 

5 Γάληηα ειαζηηθά κηαο ρξήζεο παθέην 100 ηεκ 
Σέζζεξα επξψ θαη πελήληα 

ιεπηά 

6 Γάληηα κνλσηηθά δεχγε Σξηάληα ελλέα επξψ 

7 Κξάλνο ηεκ Έμη επξψ 

8 Γπαιηά πξνζηαζίαο απφ ειηαθή αθηηλνβνιία ηεκ Γέθα έμη επξψ 

9 Αζπίδην πξνζηαζίαο απφ πγξά ηεκ Γέθα επξψ 

10 Αζπίδην πξνζηαζίαο απφ ειεθηξηθφ ηφμν ηεκ Δίθνζη επηά επξψ 

11 Φίιηξν κάζθα Ρ1 ηεκ Έλα επξψ θαη πελήληα ιεπηά 

12 Μάζθα εκίζεσο πξνζψπνπ κε θίιηξα Α1Ρ3 ηεκ Σξηάληα δχν επξψ 

13 Αλαθιαζηηθφ γηιέθν ηεκ 
Σέζζεξα επξψ θαη πελήληα 

ιεπηά 

14 ηνιή πξνζηαζίαο απφ ρεκηθά ηεκ Δλλέα επξψ 

15 Γαιφηζεο δεχγε Γεθαπέληε επξψ 

16 Παπνχηζηα ηχπνπ άξβπινπ δεχγε αξάληα δχν επξψ 

17 Παπνχηζηα ηχπνπ άξβπινπ γηα ειεθηξνιφγν δεχγε Δμήληα επξψ 

18 Αδηάβξνρν (ληηζεξάδα) ηεκ Γεθαηέζζεξα επξψ 

19 Καπέια ηεκ Γχν επξψ 

20 Ρνχρα εξγαζίαο (Παληειφλη, ζαθάθη) δεχγε Δμήληα επξψ 

21 θνχθνο θεθαιήο ηεκ Πέληε επξψ 

22 Ωηναζπίδεο θνπηί 10 δεχγε Σξία επξψ 

23 Αζπίδην ηχπνπ Goggles ηεκ Γψδεθα επξψ 

24 Δπηγνλαηίδεο δεχγε Γψδεθα επξψ 

 
 

ΕΘΔΘΙΟΘ ΟΡΟΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
1. ΟΚΑ ηα πιηθά ζα είλαη ΙΑΘΜΟΤΡΘΑ, ΑΡΘΣΗ πνηόηεηαο θαη αλαγλωξηζκέλνπ 

εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. 
2. Η ΣΕΥΜΘΙΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ζα πεξηιακβάλεη επί πνηλήο απνθιεηζκνύ αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ θαζψο θαη πξνζπέθηνπο-θπιιάδηα εξγνζηαζηαθήο 
ηερληθήο πεξηγξαθήο ηνπ πξντφληνο, ην εξγνζηάζην παξαγσγήο θαη πξνέιεπζεο ησλ εηδψλ, 
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ηε ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο, θαζψο θαη ηηο αληνρέο ηνπ ζε θαηξηθέο ζπλζήθεο, ζε 
ζεξκνθξαζία, ζε δηαιχηεο, θιπ.  

3. Γηα ηα πξνζθεξφκελα είδε, ζα πεξηέρνληαη ζηελ Σερληθή πξνζθνξά, ηα πηζηνπνηεηηθά ISO 
θαη ΔΝ (ζε αληίγξαθν) απφ ηα νπνία θαη ζα πξνθχπηνπλ «ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά» ή νη 
εηδηθέο απαηηήζεηο ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο, ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζε επίζεκε 
κεηάθξαζε.  

4. Σα πξνζθεξφκελα είδε θαζψο θαη ηα δείγκαηα ζα είλαη ζηελ εξγνζηαζηαθή ζπζθεπαζία 
ζηελ εκπνξηθή ηεο κνξθή, ε νπνία ζα θέξεη επάλσ ηππσκέλα: ηε ραξαθηεξηζηηθή νλνκαζία 
ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, ην εξγνζηάζην παξαγσγήο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηνχ, ηα 
νπνία ζα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο κε απηά πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ Σερληθή πξνζθνξά. 

5. Πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ΔΛΟΣ ζεηξάο ISO 9001 ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο γηα ηα 
πξνζθεξφκελα είδε. 

6. Οη πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πξνζθνκίζνπλ εθφζνλ ηνπο 
δεηεζεί απφ ην Γήκν, δείγκα νξηζκέλνπ είδνπο (ή εηδψλ) ηεο πξνζθνξάο ηνπο, ην νπνίν ζα 
ηνπο επηζηξαθεί κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ αλαδφρνπ ηεο 
πξνκήζεηαο. Σν δείγκα (ή δείγκαηα) πνπ ζα δεηεζνχλ ζα πξέπεη λα απνζηαινχλ ζηνλ Γήκν 
εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε. 

7. ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα ππάξρεη ππεχζπλε δήισζε φηη ν δηαγσληδφκελνο απνδέρεηαη 
πιήξσο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ, ζπκθσλεί κε απηέο θαη ηα πξνζθεξφκελα 
πιηθά ηηο πιεξνχλ. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ                                               ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

    Υρσσό  09 – 10 - 2017                                  Υρσσό  04 – 10 - 2017                             

Ο Προϊστάμενος Γιεύθσνσης 

        

  

 

 

    ΥΡΗΣΟ ΜΗΣΡΑΚΑ                               ΒΑΙΛΗ ΠΛΑΚΑΝΣΑΡΑ 

      Πολιτικός  Μητανικός                                        Πολιτικός  Μητανικός 
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ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ 
Π.Ι.Λ./Π.Ε. ΕΡΡΩΜ 
ΔΗΛΟ ΕΛΛΑΜΟΤΗΚ ΠΑΠΠΑ 
 
Αξηζ. Σεύρ.  
Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ:   17/2017  

 
 
 
ΘΕΛΑ: ΠΡΟΛΗΘΕΘΑ ΛΕΩΜ ΑΣΟΛΘΙΗ 
            ΠΡΟΣΑΘΑ 2017 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΚΟΓΘΛΟ : 7.393,87 € 

 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Κ Ο Γ Θ  Λ Ο     Π Ρ Ο Λ Η Θ Ε Θ Α  

Α/Α Είδοσ Μ.Μ. 

Ποςότητα 
Τιμή 

Μονάδασ 
Δαπάνη Μόνι

μοι 
8μηνεσ 

ςυμβάςεισ 
Σφνολο 

ποςοτήτων 

1 Γάληηα δεξκαηνπάληλα δεχγε 56 32 88 1,80 158,40 

2 Γάληηα απφ PVC δεχγε 56 32 88 1,35 118,80 

3 Γάληηα απφ ληηξίιην δεχγε 12 24 36 1,50 54,00 

4 Γάληηα απφ χθαζκα θαη ληηξίιην δεχγε 16 0 16 1,10 17,60 

5 
Γάληηα ειαζηηθά κηαο ρξήζεο 

παθέην 
100 ηεκ 

18 36 54 4,50 243,00 

6 Γάληηα κνλσηηθά δεχγε 4 0 4 39,00 156,00 

7 Κξάλνο ηεκ 6 0 6 6,00 36,00 

8 
Γπαιηά πξνζηαζίαο απφ ειηαθή 
αθηηλνβνιία ηεκ 

16 8 24 16,00 384,00 

9 Αζπίδην πξνζηαζίαο απφ πγξά ηεκ 2 6 8 10,00 80,00 

10 
Αζπίδην πξνζηαζίαο απφ ειεθηξηθφ 
ηφμν ηεκ 

2 0 2 27,00 54,00 

11 Φίιηξν κάζθα Ρ1 ηεκ 28 4 32 1,50 48,00 

12 
Μάζθα εκίζεσο πξνζψπνπ κε 

θίιηξα Α1Ρ3 ηεκ 
18 14 32 32,00 1.024,00 

13 Αλαθιαζηηθφ γηιέθν ηεκ 30 16 46 4,50 207,00 

14 ηνιή πξνζηαζίαο απφ ρεκηθά ηεκ 0 0 0 9,00 0,00 

15 Γαιφηζεο δεχγε 14 8 22 15,00 330,00 

16 Παπνχηζηα ηχπνπ άξβπινπ δεχγε 14 8 22 42,00 924,00 

17 
Παπνχηζηα ηχπνπ άξβπινπ γηα 
ειεθηξνιφγν δεχγε 

2 0 2 60,00 120,00 

18 Αδηάβξνρν (ληηζεξάδα) ηεκ 14 8 22 14,00 308,00 

19 Καπέια ηεκ 3 6 9 2,00 18,00 

20 Ρνχρα εξγαζίαο (Παληειφλη, ζαθάθη) δεχγε 16 8 24 60,00 1.440,00 

21 θνχθνο θεθαιήο ηεκ 14 8 22 5,00 110,00 

22 
Ωηναζπίδεο 

θνπηί 10 

δεχγε 
7 1 8 3,00 24,00 

23 Αζπίδην ηχπνπ Goggles ηεκ 5 0 5 12,00 60,00 

24 Δπηγνλαηίδεο δεχγε 4 0 4 12,00 48,00 

     
Μερικό Σφνολο 5.962,80 

     
ΦΠΑ 24% 1.431,07 

     
ΣΥΝΟΛΟ 7.393,87 
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ΕΠΘΛΕΡΟΤ ΠΡΟΫΠΟΚΟΓΘΛΟΘ 

 

Λόληκν πξνζωπηθό: 

Είδνο Πξόηππν Λ.Λ. Δηθαηνύκελα Πνζόηεηα Σηκή  Δαπάλε 

ΕΡΓΑΣΕ ΙΑΘΑΡΘΟΣΗΣΑ ΑΡΘΘΛΟ ΕΡΓΑΖΟΛΕΜΩΜ : 2   

Γάληηα δεξκαηνπάληλα 

ΔΝ 388, ΔΝ 

374– 2, ΔΝ 
374 – 3 

δεχγε 1/ηξίκελν 8 1,80 14,40 

Γάληηα απφ PVC δεχγε 1/ηξίκελν 8 1,35 10,80 

Γάληηα απφ ληηξίιην δεχγε 1/ηξίκελν 8 1,50 12,00 

Γάληηα ειαζηηθά κηαο ρξήζεο 

παθέην 

100 ηεκ 1/δίκελν 12 4,50 54,00 

Γπαιηά πξνζηαζίαο απφ ειηαθή 

αθηηλνβνιία 

ΔΝ 166, ΔΝ 

172 CE ηεκ 1/έηνο 2 16,00 32,00 

Αζπίδην πξνζηαζίαο απφ πγξά ΔΝ 343, CE ηεκ 1/έηνο 2 10,00 20,00 

Μάζθα εκίζεσο πξνζψπνπ κε θίιηξα 
Α1Ρ3 

ΔΝ 149 
FFP1S ηεκ 1/εμάκελν 4 32,00 128,00 

Αλαθιαζηηθφ γηιέθν 
ΔΝ 471, 
343 CE ηεκ 1/εμάκελν 4 4,50 18,00 

Γαιφηζεο ΔΝ 347 δεχγε 1/έηνο 2 15,00 30,00 

Παπνχηζηα ηχπνπ άξβπινπ 

ΔΝ 345 

S3,HI,CL δεχγε 1/έηνο 2 42,00 84,00 

Αδηάβξνρν (ληηζεξάδα) ΔΝ 343 ηεκ 1/έηνο 2 14,00 28,00 

Καπέια CE ηεκ 1/έηνο 2 2,00 4,00 

Ρνχρα εξγαζίαο (Παληειφλη, ζαθάθη) ΔΝ 14058 δεχγε 1/έηνο 2 60,00 120,00 

θνχθνο θεθαιήο CE ηεκ 1/έηνο 2 5,00 10,00 

              

ΕΡΓΑΣΕ ΠΡΑΘΜΟΤ ΑΡΘΘΛΟ ΕΡΓΑΖΟΛΕΜΩΜ : 1   

Γάληηα δεξκαηνπάληλα 

ΔΝ 388, ΔΝ 
374– 2, ΔΝ 

374 – 3 

δεχγε 1/ηξίκελν 4 1,80 7,20 

Γάληηα απφ PVC δεχγε 1/ηξίκελν 4 1,35 5,40 

Γάληηα απφ ληηξίιην δεχγε 1/ηξίκελν 4 1,50 6,00 

Γάληηα ειαζηηθά κηαο ρξήζεο 
παθέην 
100 ηεκ 1/δίκελν 6 4,50 27,00 

Γπαιηά πξνζηαζίαο απφ ειηαθή 

αθηηλνβνιία 

ΔΝ 166, ΔΝ 

172 CE ηεκ 1/έηνο 1 16,00 16,00 

Αζπίδην ηχπνπ Goggles 

ΔΝ 166-1B-

349 ηεκ 1/έηνο 1 12,00 12,00 

Μάζθα εκίζεσο πξνζψπνπ κε θίιηξα 
Α1Ρ3 

ΔΝ 149 
FFP1S ηεκ 1/εμάκελν 2 32,00 64,00 

Αλαθιαζηηθφ γηιέθν 

ΔΝ 471, 

343 CE ηεκ 1/εμάκελν 2 4,50 9,00 

Γαιφηζεο ΔΝ 347 δεχγε 1/έηνο 1 15,00 15,00 

Παπνχηζηα ηχπνπ άξβπινπ 

ΔΝ 345 

S3,HI,CL δεχγε 1/έηνο 1 42,00 42,00 

Αδηάβξνρν (ληηζεξάδα) ΔΝ 343 ηεκ 1/έηνο 1 14,00 14,00 

Καπέια CE ηεκ 1/έηνο 1 2,00 2,00 

Ρνχρα εξγαζίαο (Παληειφλη, ζαθάθη) ΔΝ 14058 δεχγε 1/έηνο 1 60,00 60,00 

θνχθνο θεθαιήο CE ηεκ 1/έηνο 1 5,00 5,00 

              

ΣΕΥΜΘΣΕ + ΕΡΓΑΣΕ  ΑΡΘΘΛΟ ΕΡΓΑΖΟΛΕΜΩΜ : 4   

Γάληηα δεξκαηνπάληλα ΔΝ 388, ΔΝ 

374– 2, ΔΝ 

374 – 3 

δεχγε 1/ηξίκελν 16 1,80 28,80 

Γάληηα απφ PVC δεχγε 1/ηξίκελν 16 1,35 21,60 

Γάληηα απφ χθαζκα θαη ληηξίιην δεχγε 1/ηξίκελν 16 1,10 17,60 

Κξάλνο ΔΝ 397 CE ηεκ 1/έηνο 4 6,00 24,00 
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Μάζθα εκίζεσο πξνζψπνπ κε θίιηξα 
Α1Ρ3 

ΔΝ 149 
FFP1S ηεκ 1/έηνο 4 32,00 128,00 

Γπαιηά πξνζηαζίαο απφ ειηαθή 

αθηηλνβνιία 

ΔΝ 166, ΔΝ 

172 CE ηεκ 1/έηνο 4 16,00 64,00 

Αζπίδην ηχπνπ Goggles 

ΔΝ 166-1B-

349 ηεκ 1/έηνο 4 12,00 48,00 

Φίιηξν Μάζθα Ρ1 EN149 ηεκ 1/ηξίκελν 16 1,50 24,00 

Δπηγνλαηίδεο CE δεχγε 1/έηνο 4 12,00 48,00 

Αλαθιαζηηθφ γηιέθν 

ΔΝ 471, 

343 CE ηεκ 1/εμάκελν 8 4,50 36,00 

Γαιφηζεο ΔΝ 347 δεχγε 1/έηνο 4 15,00 60,00 

Παπνχηζηα ηχπνπ άξβπινπ 
ΔΝ 345 

S3,HI,CL δεχγε 1/έηνο 4 42,00 168,00 

Αδηάβξνρν (ληηζεξάδα) ΔΝ 343 ηεκ 1/έηνο 4 14,00 56,00 

Ρνχρα εξγαζίαο (Παληειφλη, ζαθάθη) ΔΝ 14058 δεχγε 1/έηνο 4 60,00 240,00 

θνχθνο θεθαιήο CE ηεκ 1/έηνο 4 5,00 20,00 

Ωηναζπίδεο 
ΔΝ 352-2 

θνπηί 10 

δεχγε 1/έηνο 4 3,00 12,00 

ΥΕΘΡΘΣΕ ΛΗΥΑΜΗΛΑΣΩΜ 
ΕΡΓΟΤ ΑΡΘΘΛΟ ΕΡΓΑΖΟΛΕΜΩΜ : 3   

Γάληηα δεξκαηνπάληλα ΔΝ 388, ΔΝ 

374– 2, ΔΝ 
374 – 3 

δεχγε 1/ηξίκελν 12 1,80 21,60 

Γάληηα απφ PVC δεχγε 1/ηξίκελν 12 1,35 16,20 

Γπαιηά πξνζηαζίαο απφ ειηαθή 
αθηηλνβνιία 

ΔΝ 166, ΔΝ 
172 CE ηεκ 1/έηνο 3 16,00 48,00 

Φίιηξν Μάζθα Ρ1 EN149 ηεκ 1/ηξίκελν 12 1,50 18,00 

Αλαθιαζηηθφ γηιέθν 
ΔΝ 471, 
343 CE ηεκ 1/εμάκελν 6 4,50 27,00 

Γαιφηζεο ΔΝ 347 δεχγε 1/έηνο 3 15,00 45,00 

Παπνχηζηα ηχπνπ άξβπινπ 

ΔΝ 345 

S3,HI,CL δεχγε 1/έηνο 3 42,00 126,00 

Αδηάβξνρν (ληηζεξάδα) ΔΝ 343 ηεκ 1/έηνο 3 14,00 42,00 

Ρνχρα εξγαζίαο (Παληειφλη, ζαθάθη) ΔΝ 14058 δεχγε 1/έηνο 3 60,00 180,00 

θνχθνο θεθαιήο CE ηεκ 1/έηνο 3 5,00 15,00 

Ωηναζπίδεο 
ΔΝ 352-2 

θνπηί 10 

δεχγε 1/έηνο 3 3,00 9,00 

ΕΚΑΘΟΥΡΩΛΑΣΘΣΕ  ΑΡΘΘΛΟ ΕΡΓΑΖΟΛΕΜΩΜ : 0   

Γάληηα απφ χθαζκα θαη ληηξίιην 

ΔΝ 388, ΔΝ 
374– 2, ΔΝ 

374 – 3 δεχγε 1/ηξίκελν 0 1,10   

Κξάλνο ΔΝ 397 CE ηεκ 1/έηνο 0 6,00   

Μάζθα εκίζεσο πξνζψπνπ κε θίιηξα 

Α1Ρ3 

ΔΝ 149 

FFP1S ηεκ 1/εμάκελν 0 32,00   

Γπαιηά πξνζηαζίαο απφ ειηαθή 

αθηηλνβνιία 

ΔΝ 166, ΔΝ 

172 CE ηεκ 1/έηνο 0 16,00   

ηνιή πξνζηαζίαο απφ ρεκηθά CE ηεκ 1/εμάκελν 0 9,00   

Παπνχηζηα ηχπνπ άξβπινπ 
ΔΝ 345 

S3,HI,CL δεχγε 1/έηνο 0 42,00   

Ρνχρα εξγαζίαο (Παληειφλη, ζαθάθη) ΔΝ 14058 δεχγε 1/έηνο 0 60,00   

ΗΚΕΙΣΡΟΚΟΓΟΘ  ΑΡΘΘΛΟ ΕΡΓΑΖΟΛΕΜΩΜ : 2   

Γάληηα κνλσηηθά 

ΔΝ 388 EN 
60903 δεχγε 1/εμάκελν 4 39,00 156,00 

Κξάλνο ΔΝ 397 CE ηεκ 1/έηνο 2 6,00 12,00 

Γπαιηά πξνζηαζίαο απφ ειηαθή 
αθηηλνβνιία 

ΔΝ 166, ΔΝ 
172 CE ηεκ 1/έηνο 2 16,00 32,00 

Αζπίδην πξνζηαζίαο απφ ειεθηξηθφ 

ηφμν 

EN 166 F8N 

CE ηεκ 1/έηνο 2 27,00 54,00 
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Αλαθιαζηηθφ γηιέθν 
ΔΝ 471, 
343 CE ηεκ 1/έηνο 2 4,50 9,00 

Παπνχηζηα ηχπνπ άξβπινπ γηα 

ειεθηξνιφγν 

ΔΝ 345 

S3,HI,CL δεχγε 1/έηνο 2 60,00 120,00 

Ρνχρα εξγαζίαο (Παληειφλη, ζαθάθη) ΔΝ 14058 δεχγε 1/έηνο 2 60,00 120,00 

ΟΔΗΓΟΘ ΑΠΟΡΡΘΛ/ΡΟΤ ΙΑΘ 

ΦΟΡΣΗΓΩΜ   ΑΡΘΘΛΟ ΕΡΓΑΖΟΛΕΜΩΜ : 4   

Γάληηα δεξκαηνπάληλα ΔΝ 388, ΔΝ 
374– 2, ΔΝ 

374 – 3 

δεχγε 1/ηξίκελν 16 1,80 28,80 

Γάληηα απφ PVC δεχγε 1/ηξίκελν 16 1,35 21,60 

Γπαιηά πξνζηαζίαο απφ ειηαθή 

αθηηλνβνιία 

ΔΝ 166, ΔΝ 

172 CE ηεκ 1/έηνο 4 16,00 64,00 

Μάζθα εκίζεσο πξνζψπνπ κε θίιηξα 
Α1Ρ3 

ΔΝ 149 
FFP1S ηεκ 1/εμάκελν 8 32,00 256,00 

Αλαθιαζηηθφ γηιέθν 

ΔΝ 471, 

343 CE ηεκ 1/εμάκελν 8 4,50 36,00 

Γαιφηζεο ΔΝ 347 δεχγε 1/έηνο 4 15,00 60,00 

Παπνχηζηα ηχπνπ άξβπινπ 

ΔΝ 345 

S3,HI,CL δεχγε 1/έηνο 4 42,00 168,00 

Αδηάβξνρν (ληηζεξάδα) ΔΝ 343 ηεκ 1/έηνο 4 14,00 56,00 

Ρνχρα εξγαζίαο (Παληειφλη, ζαθάθη) ΔΝ 14058 δεχγε 1/έηνο 4 60,00 240,00 

θνχθνο θεθαιήο CE ηεκ 1/έηνο 4 5,00 20,00 

 

χλνιν νκάδσλ εξγαδνκέλσλ (κφληκνη) ρσξίο ΦΠΑ 3.847,00 

ΦΠΑ 24% 923,28 

ύλνιν νκάδωλ 2.1. έωο 2.4. ΛΕ ΦΠΑ 4.770,28 
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Πξνζωπηθό νθηάκελωλ ζπκβάζεωλ 

Είδνο Πξόηππν Λ.Λ. Δηθαηνύκελα Πνζόηεηα Σηκή  Δαπάλε 

ΕΡΓΑΣΕ ΙΑΘΑΡΘΟΣΗΣΑ ΑΡΘΘΛΟ ΕΡΓΑΖΟΛΕΜΩΜ : 6   

Γάληηα δεξκαηνπάληλα 

ΔΝ 388, ΔΝ 

374– 2, ΔΝ 

374 – 3 

δεχγε 1/ηξίκελν 24 1,80 43,20 

Γάληηα απφ PVC δεχγε 1/ηξίκελν 24 1,35 32,40 

Γάληηα απφ ληηξίιην δεχγε 1/ηξίκελν 24 1,50 36,00 

Γάληηα ειαζηηθά κηαο ρξήζεο 

παθέην 

100 ηεκ 1/δίκελν 36 4,50 162,00 

Γπαιηά πξνζηαζίαο απφ ειηαθή 

αθηηλνβνιία 

ΔΝ 166, ΔΝ 

172 CE ηεκ 1/έηνο 6 16,00 96,00 

Αζπίδην πξνζηαζίαο απφ πγξά ΔΝ 343 ηεκ 1/έηνο 6 10,00 60,00 

Μάζθα εκίζεσο πξνζψπνπ κε θίιηξα 
Α1Ρ3 

ΔΝ 149 
FFP1S ηεκ 1/εμάκελν 12 32,00 384,00 

Αλαθιαζηηθφ γηιέθν 

ΔΝ 471, 

343 CE ηεκ 1/εμάκελν 12 4,50 54,00 

Γαιφηζεο ΔΝ 347 δεχγε 1/έηνο 6 15,00 90,00 

Παπνχηζηα ηχπνπ άξβπινπ 

ΔΝ 345 

S3,HI,CL δεχγε 1/έηνο 6 42,00 252,00 

Αδηάβξνρν (ληηζεξάδα) ΔΝ 343 ηεκ 1/έηνο 6 14,00 84,00 

Καπέια CE ηεκ 1/έηνο 6 2,00 12,00 

Ρνχρα εξγαζίαο (Παληειφλη, ζαθάθη) ΔΝ 14058 δεχγε 1/έηνο 6 60,00 360,00 

θνχθνο θεθαιήο CE ηεκ 1/έηνο 6 5,00 30,00 

              

ΕΡΓΑΣΕ ΠΡΑΘΜΟΤ ΑΡΘΘΛΟ ΕΡΓΑΖΟΛΕΜΩΜ : 0   

Γάληηα δεξκαηνπάληλα 

ΔΝ 388, ΔΝ 
374– 2, ΔΝ 

374 – 3 

δεχγε 1/ηξίκελν 0 1,80 0,00 

Γάληηα απφ PVC δεχγε 1/ηξίκελν 0 1,35 0,00 

Γάληηα απφ ληηξίιην δεχγε 1/ηξίκελν 0 1,50 0,00 

Γάληηα ειαζηηθά κηαο ρξήζεο 
παθέην 
100 ηεκ 1/δίκελν 0 4,50 0,00 

Γπαιηά πξνζηαζίαο απφ ειηαθή 

αθηηλνβνιία 

ΔΝ 166, ΔΝ 

172 CE ηεκ 1/έηνο 0 16,00 0,00 

Αζπίδην ηχπνπ Goggles 

ΔΝ 166-1B-

349 ηεκ 1/έηνο 0 12,00 0,00 

Μάζθα εκίζεσο πξνζψπνπ κε θίιηξα 
Α1Ρ3 

ΔΝ 149 
FFP1S ηεκ 1/εμάκελν 0 32,00 0,00 

Αλαθιαζηηθφ γηιέθν 

ΔΝ 471, 

343 CE ηεκ 1/εμάκελν 0 4,50 0,00 

Γαιφηζεο ΔΝ 347 δεχγε 1/έηνο 0 15,00 0,00 

Παπνχηζηα ηχπνπ άξβπινπ 

ΔΝ 345 

S3,HI,CL δεχγε 1/έηνο 0 42,00 0,00 

Αδηάβξνρν (ληηζεξάδα) ΔΝ 343 ηεκ 1/έηνο 0 14,00 0,00 

Καπέια CE ηεκ 1/έηνο 0 2,00 0,00 

Ρνχρα εξγαζίαο (Παληειφλη, ζαθάθη) ΔΝ 14058 δεχγε 1/έηνο 0 60,00 0,00 

θνχθνο θεθαιήο CE ηεκ 1/έηνο 0 5,00 0,00 

              

ΣΕΥΜΘΣΕ + ΕΡΓΑΣΕ  ΑΡΘΘΛΟ ΕΡΓΑΖΟΛΕΜΩΜ : 0   

Γάληηα δεξκαηνπάληλα ΔΝ 388, ΔΝ 

374– 2, ΔΝ 

374 – 3 

δεχγε 1/ηξίκελν 0 1,80 0,00 

Γάληηα απφ PVC δεχγε 1/ηξίκελν 0 1,35 0,00 

Γάληηα απφ χθαζκα θαη ληηξίιην δεχγε 1/ηξίκελν 0 1,10 0,00 

Κξάλνο ΔΝ 397 CE ηεκ 1/έηνο 0 6,00 0,00 

Μάζθα εκίζεσο πξνζψπνπ κε θίιηξα 
Α1Ρ3 

ΔΝ 149 
FFP1S ηεκ 1/έηνο 0 32,00 0,00 

Γπαιηά πξνζηαζίαο απφ ειηαθή ΔΝ 166, ΔΝ ηεκ 1/έηνο 0 16,00 0,00 
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αθηηλνβνιία 172 CE 

Αζπίδην ηχπνπ Goggles 
ΔΝ 166-1B-

349 ηεκ 1/έηνο 0 12,00 0,00 

Φίιηξν Μάζθα Ρ1 EN149 ηεκ 1/ηξίκελν 0 1,50 0,00 

Δπηγνλαηίδεο CE δεχγε 1/έηνο 0 12,00 0,00 

Αλαθιαζηηθφ γηιέθν 
ΔΝ 471, 
343 CE ηεκ 1/εμάκελν 0 4,50 0,00 

Γαιφηζεο ΔΝ 347 δεχγε 1/έηνο 0 15,00 0,00 

Παπνχηζηα ηχπνπ άξβπινπ 

ΔΝ 345 

S3,HI,CL δεχγε 1/έηνο 0 42,00 0,00 

Αδηάβξνρν (ληηζεξάδα) ΔΝ 343 ηεκ 1/έηνο 0 14,00 0,00 

Ρνχρα εξγαζίαο (Παληειφλη, ζαθάθη) ΔΝ 14058 δεχγε 1/έηνο 0 60,00 0,00 

θνχθνο θεθαιήο CE ηεκ 1/έηνο 0 5,00 0,00 

Ωηναζπίδεο 
ΔΝ 352-2 

θνπηί 10 
δεχγε 1/έηνο 0 3,00 0,00 

ΥΕΘΡΘΣΕ ΛΗΥΑΜΗΛΑΣΩΜ 
ΕΡΓΟΤ ΑΡΘΘΛΟ ΕΡΓΑΖΟΛΕΜΩΜ : 1   

Γάληηα δεξκαηνπάληλα ΔΝ 388, ΔΝ 

374– 2, ΔΝ 
374 – 3 

δεχγε 1/ηξίκελν 4 1,80 7,20 

Γάληηα απφ PVC δεχγε 1/ηξίκελν 4 1,35 5,40 

Γπαιηά πξνζηαζίαο απφ ειηαθή 

αθηηλνβνιία 

ΔΝ 166, ΔΝ 

172 CE ηεκ 1/έηνο 1 16,00 16,00 

Φίιηξν Μάζθα Ρ1 EN149 ηεκ 1/ηξίκελν 4 1,50 6,00 

Αλαθιαζηηθφ γηιέθν 
ΔΝ 471, 
343 CE ηεκ 1/εμάκελν 2 4,50 9,00 

Γαιφηζεο ΔΝ 347 δεχγε 1/έηνο 1 15,00 15,00 

Παπνχηζηα ηχπνπ άξβπινπ 
ΔΝ 345 

S3,HI,CL δεχγε 1/έηνο 1 42,00 42,00 

Αδηάβξνρν (ληηζεξάδα) ΔΝ 343 ηεκ 1/έηνο 1 14,00 14,00 

Ρνχρα εξγαζίαο (Παληειφλη, ζαθάθη) ΔΝ 14058 δεχγε 1/έηνο 1 60,00 60,00 

θνχθνο θεθαιήο CE ηεκ 1/έηνο 1 5,00 5,00 

Ωηναζπίδεο 
ΔΝ 352-2 

θνπηί 10 

δεχγε 1/έηνο 1 3,00 3,00 

ΕΚΑΘΟΥΡΩΛΑΣΘΣΕ  ΑΡΘΘΛΟ ΕΡΓΑΖΟΛΕΜΩΜ : 0   

Γάληηα απφ χθαζκα θαη ληηξίιην 

ΔΝ 388, ΔΝ 

374– 2, ΔΝ 
374 – 3 δεχγε 1/ηξίκελν 0 1,10   

Κξάλνο ΔΝ 397 CE ηεκ 1/έηνο 0 6,00   

Μάζθα εκίζεσο πξνζψπνπ κε θίιηξα 

Α1Ρ3 

ΔΝ 149 

FFP1S ηεκ 1/εμάκελν 0 32,00   

Γπαιηά πξνζηαζίαο απφ ειηαθή 
αθηηλνβνιία 

ΔΝ 166, ΔΝ 
172 CE ηεκ 1/έηνο 0 16,00   

ηνιή πξνζηαζίαο απφ ρεκηθά CE ηεκ 1/εμάκελν 0 9,00   

Παπνχηζηα ηχπνπ άξβπινπ 
ΔΝ 345 

S3,HI,CL δεχγε 1/έηνο 0 42,00   

Ρνχρα εξγαζίαο (Παληειφλη, ζαθάθη) ΔΝ 14058 δεχγε 1/έηνο 0 60,00   

ΗΚΕΙΣΡΟΚΟΓΟΘ  ΑΡΘΘΛΟ ΕΡΓΑΖΟΛΕΜΩΜ : 0   

Γάληηα κνλσηηθά 

ΔΝ 388 EN 
60903 δεχγε 1/εμάκελν 0 39,00 0,00 

Κξάλνο ΔΝ 397 CE ηεκ 1/έηνο 0 6,00 0,00 

Γπαιηά πξνζηαζίαο απφ ειηαθή 

αθηηλνβνιία 

ΔΝ 166, ΔΝ 

172 CE ηεκ 1/έηνο 0 16,00 0,00 

Αζπίδην πξνζηαζίαο απφ ειεθηξηθφ 

ηφμν 

EN 166 F8N 

CE ηεκ 1/έηνο 0 27,00 0,00 

Αλαθιαζηηθφ γηιέθν 
ΔΝ 471, 
343 CE ηεκ 1/έηνο 0 4,50 0,00 



 24  

Παπνχηζηα ηχπνπ άξβπινπ γηα 
ειεθηξνιφγν 

ΔΝ 345 
S3,HI,CL δεχγε 1/έηνο 0 60,00 0,00 

Ρνχρα εξγαζίαο (Παληειφλη, ζαθάθη) ΔΝ 14058 δεχγε 1/έηνο 0 60,00 0,00 

ΟΔΗΓΟΘ ΑΠΟΡΡΘΛ/ΡΟΤ ΙΑΘ 
ΦΟΡΣΗΓΩΜ   ΑΡΘΘΛΟ ΕΡΓΑΖΟΛΕΜΩΜ : 1   

Γάληηα δεξκαηνπάληλα ΔΝ 388, ΔΝ 

374– 2, ΔΝ 
374 – 3 

δεχγε 1/ηξίκελν 4 1,80 7,20 

Γάληηα απφ PVC δεχγε 1/ηξίκελν 4 1,35 5,40 

Γπαιηά πξνζηαζίαο απφ ειηαθή 

αθηηλνβνιία 

ΔΝ 166, ΔΝ 

172 CE ηεκ 1/έηνο 1 16,00 16,00 

Μάζθα εκίζεσο πξνζψπνπ κε θίιηξα 

Α1Ρ3 

ΔΝ 149 

FFP1S ηεκ 1/εμάκελν 2 32,00 64,00 

Αλαθιαζηηθφ γηιέθν 
ΔΝ 471, 
343 CE ηεκ 1/εμάκελν 2 4,50 9,00 

Γαιφηζεο ΔΝ 347 δεχγε 1/έηνο 1 15,00 15,00 

Παπνχηζηα ηχπνπ άξβπινπ 

ΔΝ 345 

S3,HI,CL δεχγε 1/έηνο 1 42,00 42,00 

Αδηάβξνρν (ληηζεξάδα) ΔΝ 343 ηεκ 1/έηνο 1 14,00 14,00 

Ρνχρα εξγαζίαο (Παληειφλη, ζαθάθη) ΔΝ 14058 δεχγε 1/έηνο 1 60,00 60,00 

θνχθνο θεθαιήο CE ηεκ 1/έηνο 1 5,00 5,00 

 

χλνιν νκάδσλ εξγαδνκέλσλ (8κελα) ρσξίο ΦΠΑ 2.115,80 

ΦΠΑ 24% 507,79 

ύλνιν νκάδωλ 2.1. έωο 2.4. ΛΕ ΦΠΑ 2.623,59 

 

 

 Η ζπλνιηθή πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 7.393,87 € 

καδί κε ηνλ ΦΠΑ 24%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ                                               ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

    Υρσσό  09 – 10 - 2017                                  Υρσσό  04 – 10 - 2017                             

Ο Προϊστάμενος Γιεύθσνσης 

        

  

 

 

    ΥΡΗΣΟ ΜΗΣΡΑΚΑ                               ΒΑΙΛΗ ΠΛΑΚΑΝΣΑΡΑ 

      Πολιτικός  Μητανικός                                        Πολιτικός  Μητανικός 
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ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ 
Π.Ι.Λ./Π.Ε. ΕΡΡΩΜ 
ΔΗΛΟ ΕΛΛΑΜΟΤΗΚ ΠΑΠΠΑ 
 
Αξηζ. Σεύρ.  
Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ:   17/2017  

 
 
 
ΘΕΛΑ: ΠΡΟΛΗΘΕΘΑ ΛΕΩΜ ΑΣΟΛΘΙΗ 
            ΠΡΟΣΑΘΑ    
 
 
ΠΡΟΫΠΟΚΟΓΘΛΟ : 7.393,87 € 

 
 

 
Γ Ε Μ Θ Ι Η   Ι Α Θ   Ε Θ Δ Θ Ι Η    Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Τ Π Ο Υ Ρ Ε Ω  Ε Ω Μ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1ν - Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο 

Η ζπγγξαθή απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ησλ 
ζπλεξγείσλ ζπληεξήζεσλ, θαζαξηζκνχ θαη επηζθεπψλ ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά ζχκθσλα κε ηελ 

παξνχζα κειέηε. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ν – Θζρύνπζεο δηαηάμεηο 

Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη απφ ηηο παξαθάησ λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, φπσο απηέο έρνπλ 
δηακνξθσζεί θαη ηζρχνπλ ζήκεξα: 

1. N.3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α/2006) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». 

2. Ν.3548/07 (ΦΔΚ 68 Α/20-3-2007) : Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

3. Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α 14708/8-8-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».  

 
ΑΡΘΡΟ 3ν - πκβαηηθά ηεύρε 

πκβαηηθά ηεχρε απηήο ηεο πξνκήζεηαο, θαηά ζεηξά ηζρχνο, νξίδνληαη: 

1. Η ζχκβαζε κεηαμχ θπξίνπ ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπ αλαδφρνπ.  
2. Η απφθαζε ηεο αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

3. Σν έληππν Πξνζθνξάο φπσο έρεη ζπκπιεξσζεί απφ ηνλ αλάδνρν. 
4. Η πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

5. Η ηερληθή έθζεζε – ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο κειέηεο ηεο πξνκήζεηαο. 

6. Οη νξηδφκελεο θαη ηζρχνπζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.  
 

ΑΡΘΡΟ 4ν - Πξνϋπνινγηζκόο 
Η δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 7.393,87 € 

κε ην ΦΠΑ 24% θαη ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 2017 θαη 2018. 

Πξνβιέπεηαη Δηθαίωκα Πξναίξεζεο (option) ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά  θαη δέζκεπζε 
ηνπ αλαδφρνπ πξνκεζεπηή λα ζπλαηλέζεη ζηελ πξνκήζεηα επηπιένλ πνζνηήησλ απηψλ ηνπ ηεχρνπο ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο, ζε κέγηζην πνζνζηφ 15% θαη κε ηε ζχλαςε αληίζηνηρεο ζπκπιεξσκαηηθήο 
ζχκβαζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ηηκέο πξνκήζεηαο ησλ λέσλ πιηθψλ ζα παξακείλνπλ ζηαζεξέο θαη 

ίζεο κε ηελ αξρηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ αιιά θαη ε ζπλνιηθή δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο (αξρηθήο θαη 
ζπκπιεξσκαηηθήο) δελ ζα ππεξβαίλεη ην φξην ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε άζθεζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο , ν Γήκνο ζα πξνβεί πξψηα ζε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018 

ηνπ Κ.Α. 30.6061.01 πνπ ζα έρεη ην ππφινηπν ηεο εγθεθξηκέλεο πίζησζεο έσο ην χςνο ηνπ 
Πξνυπνινγηζκνχ ηεο χκβαζεο. 

Δλδέρεηαη ηέινο λα κελ απνξξνθεζνχλ φιεο νη πνζφηεηεο θαη θαηά ζπλέπεηα φιν ην πνζφλ ηεο 
ζχκβαζεο. 

 Η παξνχζα κειέηε ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ Γεκνηηθνχο Πφξνπο. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ν – Δηαδηθαζία αλάζεζεο – Πξνζθνξέο 

Η δηαδηθαζία γηα ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη ε απ’ επζείαο αλάζεζε θαηφπηλ εθδήισζεο 
ελδηαθέξνληνο θαη κε θξηηήξην ηε ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά (ζρέζε θόζηνπο – πνηόηεηαο), ζην 
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ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Μεηά ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα ππνβιεζνχλ εθ κέξνπο 
ησλ ππνςεθίσλ θάθεινη πξνζθνξάο ζηνπο νπνίνπο ζα πεξηιακβάλνληαη ηα πξνζθεξφκελα είδε, ην 

θπιιάδην κε ηηο θσηνγξαθίεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θάζε είδνπο θαη ε ηηκή κνλάδνο ηνπ θαζελφο απφ 
απηά. Η ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεη ηελ δαπάλε γηα ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ θαη 

ηελ επηινγή ησλ κεγεζψλ πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε εξγαδφκελν.  Η Δπηηξνπή Δπηινγήο (Γ/ληήο Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ, Πξντζηάκελνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Σερληθφο Αζθαιείαο ηνπ Γήκνπ) ζα πξνρσξήζεη ζηελ 
επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο (ζρέζε θφζηνπο – πνηφηεηαο) θαη ζα εηζεγεζεί ζηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή ηελ αλάζεζε ζην πξνκεζεπηή πνπ ζα πξνζθέξεη ηελ θαιχηεξε ζρέζε πνηφηεηαο πξνο ηηκή ηεο 
ζπλνιηθήο πξνκήζεηαο. 

Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ησλ ππνςεθίσλ ζα πεξηιακβάλνληαη ην πνιύ 2 
ελαιιαθηηθέο γηα θάζε πξνζθεξφκελν είδνο θαη ζα ζπκπεξηιεθζεί Τπεχζπλε Γήισζε φηη ην ζχλνιν 

ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαιχπηνπλ ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ν - ύκβαζε 

Μεηά ηελ έθδνζε απφθαζεο απεπζείαο αλάζεζεο θαιείηαη ν αλάδνρνο λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν 
ηφπν θαη ρξφλν, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπ λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή 

ζχκβαζε.  

Ιαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ν αλάδνρνο ζα πξνρωξήζεη θαη ζηνλ θαζνξηζκό ηνπ 
θαηάιιεινπ κεγέζνπο γηα θάζε δηθαηνύρν εξγαδόκελν, πνπ αθνξά ηα είδε 15, 16, 17, 18 θαη 

20 ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηεο κειέηεο (Γαιόηζεο έωο θαη Ρνύρα εξγαζίαο). Ο θαζνξηζκφο ζα γίλεη 
κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηαζέζηκσλ κεγεζψλ γηα θάζε έλα απφ ηα αλαθεξφκελα είδε θαη ηελ επηηφπηα 

δνθηκή απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ππαιιήινπο.   
Η ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: 

α. Παξαδφζεθαλ νη πνζφηεηεο ησλ εηδψλ ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ πξφζθιεζε. 

β. Παξαιήθζεθαλ νη πνζφηεηεο ησλ εηδψλ νξηζηηθά. 
γ. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο ή 

εθπηψζεηο. 
δ. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη 

απνδεζκεχηεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε. 

 Η ππεξεζία δελ ππνρξενχηαη λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ πνπ αλαγξάθνληαη 
ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Δθφζνλ φκσο θξηζεί ζθφπηκε ε πξνκήζεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ 

πνζνηήησλ, ν κεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ηνπ θνξέα. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ν – Υξόλνο θαη ηόπνο παξάδνζεο 

 Η παξάδνζε ηωλ εηδώλ ζα γίλεη ηκεκαηηθά ζε 2 θάζεηο. Σα πιηθά ηεο θάζε θάζεο ζα 
παξαδνζνχλ κε θξνληίδα, παξνπζία θαη έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

θνξέα εληόο 20 εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ε πξώηε θάζε θαη εληόο 20 
εκεξώλ από ηελ αληίζηνηρε έγγξαθε εηδνπνίεζε ε δεύηεξε θάζε. 

  πγθεθξηκέλα, ηφπνο παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ είλαη ην  θηήξην ηνπ Γεκαξρείνπ 

Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά, ζην Υξπζφ εξξψλ. 
Η παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεη ζην Γεκαξρείν θαη ε δαπάλε κεηαθνξάο βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ 

ηνλ αλάδνρν. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ν – Εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 
Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο δελ ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο 

ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ν – Απηνελεκέξωζε ηνπ αλαδόρνπ 

Ο αλάδνρνο ζεσξείηαη φηη έρεη εμεηάζεη ηνπο ρψξνπο, εγθαηαζηάζεηο, ηηο θαζνξηζκέλεο απαηηήζεηο 
θαη ηνπο παξφληεο φξνπο. 

Γελ ζα επηηξαπεί νπνηαδήπνηε αμίσζε απφ ηνλ αλάδνρν γηα πξφζζεηε πιεξσκή ή ρξνληθή 

παξάηαζε πνπ ζα νθείιεηαη ζε παξεξκελεία νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο αλαθεξφκελνπ ζηνπο ρψξνπο, ηηο 
θαζνξηζκέλεο απαηηήζεηο ή ηνπο φξνπο, ζέκα γηα ην νπνίν ζα κπνξνχζε ν αλάδνρνο λα ελεκεξσζεί 

πξαγκαηνπνηψληαο επίζθεςε ζηνπο ρψξνπο, πξνζθεχγνληαο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ή 
ρξεζηκνπνηψληαο νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν γηα ηελ πεξίπησζε κέζν. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ν - Ιπξώζεηο γηα εθπξόζεζκε παξάδνζε 
Η παξάδνζε ησλ πνζνηήησλ ζα γίλεηαη ζηνλ Γήκν ζχκθσλα κε ηελ ππφδεημε ηεο ππεξεζίαο θαη 

εληφο ηνπ νξηδφκελνπ ρξφλνπ παξάδνζεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. αλ εκέξα παξάδνζεο 
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ζεσξείηαη ε εκέξα πνπ ζα πξνζθνκηζζνχλ ηα είδε ζε ρψξν θαζνξηζκέλν απφ ηελ ππεξεζία θαη κε 
επζχλε κεηαθνξάο θαη εθθφξησζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή.  

ε πεξίπησζε κε αληαπφθξηζεο ηνπ αλαδφρνπ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 207 ηνπ 
Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ν – Παξαιαβή πιηθώλ 
Η παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο θαη παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο 

παξαγξάθνπ 11β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016. 
Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο θαη 

θαιείηαη λα παξνπζηαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο. 
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηε ζχκβαζε θαη ζην άξζξν 208 ηνπ Ν.4412/2016. 

                            

ΑΡΘΡΟ 12ν – Φόξνη, Σέιε, Ιξαηήζεηο 
Ο αλάδνρνο βαξχλεηαη κε θάζε είδνπο λφκηκεο θξαηήζεηο θαη θφξνπο. Ο Γήκνο Δκκαλνπήι 

Παππά επηβαξχλεηαη κφλν κε ηνλ Φ.Π.Α. πνπ ν πξνκεζεπηήο αλαγξάθεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη 
επηβαξχλνληαη ηα πξνο πξνκήζεηα είδε. 

 

         ΑΡΘΡΟ 16ν – Αλαπξνζαξκνγή ηηκώλ πξνζθνξάο 
    Οη ηηκέο πξνζθνξάο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαπξνζαξκνγή γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά 

παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο κέρξη ην ηέινο ηεο ζπκβαηηθήο ρξνληθήο πεξηφδνπ.  
Οη ηηκέο πξνζθνξάο δεζκεχνπλ ηνλ αλάδνρν γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζχκβαζεο ρσξίο 

θακία πξφζζεηε αμίσζε επαχμεζεο ηεο ηηκήο ζε βάξνο ηνπ Γήκνπ ή ηεο αιιαγήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ 
πξντφληνο. 

 

ΆΡΘΡΟ 17ν - Εγγπήζεηο  Πνηόηεηαο 
 Ο αλάδνρνο, νθείιεη απαξαηηήησο λα ππνβάιεη πηζηνπνηεηηθά κε ηα νπνία ζα ηεθκεξηψλεηαη φηη ηα 

πξνζθεξφκελα είδε πιεξνχλ ηα εθάζηνηε ηζρχνληα Γηεζλή Πξφηππα (ISO, CE, θηι). Σα σο άλσ 
πηζηνπνηεηηθά ρνξεγνχληαη απφ αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο δηαπηζηεπκέλνπο απφ ην ΔΤΓ. Σα 

ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο αλάζεζεο, θαζψο 

θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Αλ ιήγνπλ πξηλ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ ζα πξέπεη λα 
πξνζθνκηζηνχλ ελ ζπλερεία ε αλαλέσζε ηε ηζρχνο ηνπο. 

  
ΑΡΘΡΟ 18ν - Πιεξωκέο 

Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδψλ ζα γίλεη ηκεκαηηθά (ζε δχν θάζεηο) χζηεξα απφ πξνζθφκηζε ησλ 

ηηκνινγίσλ θαη ησλ απνδεηθηηθψλ εμνθιήζεσο φισλ ησλ θξαηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνκεζεπηνχ 
θαη αθνχ πξνεγεζεί ε παξαιαβή ηνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. 

Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 200 ηνπ Ν.4412/2016, κεηά ηελ 
ηκεκαηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ. Γελ πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ πιεξσκή αλαθέξνληαη επίζεο ζην  άξζξν 200 ηνπ Ν. 4412/2016.  
 

 
 
 
 
 
 

 

 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ                                               ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 
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Ο Προϊστάμενος Γιεύθσνσης 
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