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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια μέσων προστασίας για τις ανάγκες των 

εργαζομένων του Δήμου. 

Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στα 24.195.04€ ΕΥΡΩ, θα βαρύνει τις υπό κωδικό 

ΚΑ 10.6063.003 (397,50€), 15.6063.005 (1.497,45€), 20.6063.003 (6.902,46€), 25.6063.003 

(6.501,76€), 30.6063.003 (6.999,25€), 35.6063.003 (1.499,98€), 70.6063 (396,64€) πιστώσεις 

του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου. 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των: 

• Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

• Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-

2016)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .  

• Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

• Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

• Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

• Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-

09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

• Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

• Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-

03-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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• Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 

143/Α/28-06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

• Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α) 

• .Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» και ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  

• Το  άρθρο 18 Ν.4469/17(Φ.ΕΚ 62/3.5.2017)«Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης 

οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις». 

• Την αριθμ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγκριση 

«Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 

του Ν.4412/16 (Α΄147) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των 

ορίων των οδηγιών  

• Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες 

συμπλήρωσης Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του 

άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16 

• Την  αριθμ.2646/2017   απόφαση Δημάρχου  περί του ορισμού Αντιδημάρχων  

μεταβίβασης  σε  αυτούς συγκεκριμένων  αρμοδιοτήτων  και εξουσιοδότησης  

υπογραφών  εγγράφων. 

• Υ.Α. 53361/2006/Β’1503 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των 

ΟΤΑ & μέσα προληπτικής ιατρικής, 

• Υ.Α. ΤΤ 36586/2007/Β’1323 τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 53361/2-10-2006 κοινής 

υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων προστασίας σε υπαλλήλους 

των ΟΤΑ & μέτρα προληπτικής ιατρικής, 

• Υ.Α. οικ. 31119/2008B’990 Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 53361/2.10.2006 κοινής 
υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε 

υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής 

• Υ.Α. 43726/2019/Β’2208 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπάλληλους των 

ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής 

ιατρικής. 

Οι δικαιούχοι των ΜΑΠ είναι υπάλληλοι μόνιμοι, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, 

μίσθωσης έργου,  ειδικότητας και θέσης αντίστοιχης με αυτές που προβλέπονται στη 

σχετική νομοθεσία 

Τα ακριβή μεγέθη στα είδη που αναφέρονται στη μελέτη θα δοθούν στον ανάδοχο 
αναλυτικά για κάθε είδος μετά την ανάθεση της προμήθειας.  

Ο χρόνος κατασκευής των ειδών δεν θα είναι μεγαλύτερος του ενός (1) έτους από την 

ημερομηνία παράδοσης στο δήμο Καρπενησίου. 

 

 

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΑΣ 

 

 

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1.Γενικά 
Οι ελάχιστες προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών ορίζονται στην Υ.Α. 

53361/2006/Β’1503 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ & μέσα 

προληπτικής ιατρικής όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. ΤΤ 36586/2007/Β’1323, και την Υ.Α. 
31119/2008/Β’990. 

 

Άρθρο 2 Ανακλαστικά γιλέκα  
Χρησιμοποιούνται με σκοπό την οπτική επισήμανση του χρήστη στο ηλιακό φως ή και στο 

σκοτάδι. 

Προδιαγραφές: Για την κατασκευή έχουν ληφθεί υπόψη τα κατωτέρω πρότυπα : 

ΕΝ ISO 13688:2013 – EN ISO 20471:2013+A1:2016. 

ΕΝ ISO 20471 κλάση 2 πιστοποίηση υψηλής διακριτικότητας. 

Υλικά κατασκευής: 

Πολυεστέρας (knitted fabric) 100% βάρους περίπου 110 ± 5 gr/m2 

Χρώμα: Φωσφορίζον κίτρινο 
Αντανακλαστικό υλικό: Αντανακλαστική ταινία αργυρόλευκη κλάσης 2 σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΝ ISO 20471. 

Αριθμός πλυσιμάτων:max 25 , 

Αριθμός στεγνών καθαρισμών: max 20. 

Κλωστές: κλωστή polyester 

Τα γιλέκα κλείνουν μπροστά με Velcro. 

Στο τελείωμα φέρουν ρέλι nylon χρώματος γκρι. 

Ποσότητα : 112 τεμάχια, μεγέθη μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Θα φέρει στην πλάτη ευμεγέθες το λογότυπο του Δήμου σε μακέτα που θα δοθεί από την 
υπηρεσία. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 

9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος αλλά και για τον 

τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 

σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση 

συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του προϊόντος, δήλωση πιστότητας “CE” από τον 

κατασκευαστή του προϊόντος, δελτίο δεδομένων του προϊόντος. 

CPV: 35113440-5 

 
Άρθρο 3  Άρβυλα ασφαλείας 
Προδιαγραφές υποδήματος ασφαλείας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 20345:2012. 
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Η προδιαγραφή καλύπτει υποδήματα που φέρουν προστατευτικά στοιχεία, με στόχο την 

προστασία του χρήστη από βλάβες, που μπορούν να προκληθούν από ατυχήματα κατά την 

διάρκεια της εργασίας του. 

Τα υποδήματα πρέπει να είναι τύπου S3+CI (με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων 

ανθεκτικό σε κρούση 200j, ανθεκτικά σε πίεση 15kN, σκίσιμο, διάτρηση (Ρ), τράβηγμα, 
εκδορές, κάμψη, υδρογονάνθρακες (FO), ολίσθηση, με κλειστή φτέρνα, αντιστατικές 

ιδιότητες (αντίσταση >0,1Mohm και <1.000 Mohm(A)), απορρόφηση ενέργειας (E) στην 

περιοχή της φτέρνας τουλάχιστον 20J, προστασία διαπέρασης και απορρόφησης ύδατος 

στο άνω μέρος (>90λεπτά στη δοκιμή EN ISO 20347 - WRU) και μόνωση κατά του ψύχους σε 

θερμοκρασίες τουλάχιστον -20ºC) με εργονομικά χαρακτηριστικά. 

Πρέπει να είναι τύπου Β ημιάρβυλο μέχρι το ύψους του αστράγαλου. 

Πρέπει να είναι διαθέσιμα σε μεγέθη 38-47. 

Βάρος για ζεύγος νο 42 όχι μεγαλύτερο από 1360 γραμμάρια. 

Σήμανση : Κάθε ζεύγος υποδημάτων ασφαλείας πρέπει να έχει ευκρινή σήμανση πάνω 

στην γλώσσα ανεξίτηλης κατασκευής η οποία θα μνημονεύει τα εξής : 
Α. Μέγεθος 

Β. σήμα ταυτοποίησης του κατασκευαστή (CE)  

Γ. Ημερομηνία κατασκευής (μήνας και έτος). 

Δ Χώρα του κατασκευαστή 

Ε. Αριθμό του Ευρωπαϊκού Προτύπου 

Στ. Σύμβολο που να αναφέρει τον βαθμό προστασίας 

Υλικό κατασκευής 

Το δέρμα κατασκευής του υποδήματος να είναι μη αποψιλωμένο (full grain) δέρμα.  

Η σόλα να είναι κατασκευασμένη από πολυουρεθάνη, χυτή, διπλής επίστρωσης, δυο 

πυκνοτήτων, μιας μαλακής εσωτερικά για απορρόφηση κραδασμών και μιας σκληρής 
εξωτερικά για αντοχή σε υδρογονάνθρακες.  

Ανθεκτική στην διάτρηση. 

Στην περιοχή του αστραγάλου να υπάρχει κατάλληλο μαξιλάρι κατασκευασμένο από  

αφρώδες υλικό. 

Η σύσφιξη του υποδήματος στο πόδι να γίνεται με κορδόνι. 

Η γλώσσα του υποδήματος να φέρει αφρώδη επένδυση εσωτερικά για μεγαλύτερη άνεση 

ενώ εξωτερικά στο εμπρός μέρος θα φέρει θυλάκιο, μέσα από το οποίο θα περνάνε τα 

κορδόνια του παπουτσιού πετυχαίνοντας μεγαλύτερη σταθερότητα.  

Πρέπει να έχουν αντιβακτηριδιακή προστασία. 

Το πέλμα του υποδήματος να είναι αντιολισθητικό. 
Πάτος: ανατομικός πάτος  

Τα υποδήματα να είναι αντιστατικά, ώστε να ελαχιστοποιούν τις ηλεκτροστατικές φορτίσεις 

διοχετεύοντας τα ηλεκτροστατικά φορτία, απομακρύνοντας έτσι τον κίνδυνο ανάφλεξης με 

σπινθήρα. 

Συσκευασία : κάθε ζεύγος υποδήματος να παραδίδεται σε ανεξάρτητο κουτί. 

Τα μεγέθη θα οριστούν μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία και μέχρι την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης. 

Ποσότητα: 62 ζεύγη. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 
9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος αλλά και για τον 

τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 

σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση 

συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του προϊόντος, δήλωση πιστότητας “CE” από τον 

κατασκευαστή του προϊόντος, δελτίο δεδομένων του προϊόντος. 

CPV: 18830000-6 
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Άρθρο 4 γαλότσες ασφαλείας 
Οι γαλότσες θα είναι κατασκευασμένες από PVC με βαμβακερή φόδρα εσωτερικά, θα 

καλύπτουν την περιοχή της κνήμης και θα φτάνουν ως το γόνατο. 

Αντιολισθητική σόλα από PVC η οποία δεν επιτρέπει την εισχώρηση καυσίμων και χημικών 

ενώ παρέχει απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα (SRA). 

Θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝISO 20345:2012, τύπος 
S5, αντιολισθητικότητα SRA, κλάση Ι, αντιστατικές Α, απορρόφηση ενέργειας στη σόλα Ε, 

ανθεκτικές στο νερό στο πάνω μέρος WRU, αντίσταση σόλας στα πετρελαιοειδή Fo, αντοχή 

στη διάτρηση P. 

Χρώμα : κίτρινο ή μαύρο. 

Πρότυπα: ΕΝ ISO 20345:2011 S5 SRA. 

Θα φέρει σήμανση CE, κατασκευαστή, κωδικός προϊόντος, έτος  κατασκευής, μέγεθος, 

σύμβολο  S5, προστασία  δακτύλων, απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα, 

υδατοπερατότητα, απορρόφηση νερού, προστασία της σόλας από διάτρηση, αντιστατικές 

ιδιότητες, κωδικό προϊόντος, έτος κατασκευής και κωδικό του εργαστηρίου πιστοποίησης. 

Τα μεγέθη θα οριστούν μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία και μέχρι την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης. 

Ποσότητα: 34 ζεύγη. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 

9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος αλλά και για τον 

τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 

σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση 

συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του προϊόντος, δήλωση πιστότητας “CE” από τον 

κατασκευαστή του προϊόντος, δελτίο δεδομένων του προϊόντος. 

CPV: 18830000-6 

 
Άρθρο 5 Γάντια από PVC 
Προσφέρουν προστασία από χημικούς, μηχανικούς και βιολογικούς κινδύνους. 

Μήκος περίπου 35 cm, πάχος 1 mm. 

Υλικό κατασκευής PVC με εσωτερική επένδυση βαμβακερή φόδρα. 

Τύπος φινιρίσματος: λείο. 

Πάχος τουλάχιστον 1,3 χιλ. μήκος τουλάχιστον 260χιλ. 

Αντοχή σε τριβή:4, Αντοχή σε κόψιμο:1, Αντοχή στη διάσχιση:2, Αντοχή στη διάτρηση:1 

Κάθε γάντι θα διατίθεται με το σήμα κατασκευαστή, έτος κατασκευής, σήμα CE, 

εικονόσημα σύμφωνα με CATIII, ΕΝ 388 (4121), ΕΝ374(AKL). 

Πρότυπα  EN388:2016 (4121X), EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLNOT) EN ISO 374-5:2016, 
EN420:2003+A1:2009.. 
Σήμανση CE, Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής (όχι παλαιότερο του 

2018), εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς, εικονόσημο 

προστασίας από μηχανικούς κινδύνους. 

Ποσότητα: 62 ζεύγη, μεγέθη 9 - 25 ζεύγη &10 – 37 ζεύγη. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 

9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος αλλά και για τον 

τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 

σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση 
συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του προϊόντος, δήλωση πιστότητας “CE” από τον 

κατασκευαστή του προϊόντος, δελτίο δεδομένων του προϊόντος. 

CPV: 18141000-9 
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Άρθρο 6 γάντια από νιτρίλιο. 

Γάντια ελαστικά μίας χρήσης, πέντε (5) δακτύλων κατασκευασμένα από νιτρίλιο με 

ανάγλυφο στο τελείωμα των δακτύλων για καλύτερο κράτημα, χωρίς πούδρα. 

Δεν περιέχουν σιλικόνη. 

Κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα. 
Πάχος στα δάχτυλα τουλάχιστον 0,11χιλ. 

Πάχος στην παλάμη τουλάχιστον 0,20χιλ. 

Μήκος τουλάχιστον 240χιλ. 

Χρώμα: μπλέ ανοικτό. 

Μέγεθος 8, 9, 10. 

Συσκευασμένα σε κουτί ανά 100. 

Θα διατίθενται με το σήμα κατασκευαστή, έτος κατασκευής, σήμα CE, εικονόσημα. 

Πιστοποιημένα σύμφωνα με EN ISO 374-1:2016 Type B (J-K-T), EN ISO 374-5:2016, EN 

420:2003+A1:2009 
Ποσότητα: 300 ζεύγη, μεγέθη 8:100, 9:100, 10:100. 
Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 

9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος αλλά και για τον 

τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 

σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση 

συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του προϊόντος, δήλωση πιστότητας “CE” από τον 

κατασκευαστή του προϊόντος, δελτίο δεδομένων του προϊόντος. 

CPV: 18424300-0 

 
Άρθρο 7 γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο.  
Τα γάντια πέντε δακτύλων κατασκευασμένα από βαμβάκι ζέρσεϋ ή πλεκτό νάυλον, χωρίς 
ραφές με επικάλυψη νιτριλίου στην παλάμη και στα δάκτυλα. 

Φορέας από βαμβάκι ή πλεκτό νάυλον. 

Επικάλυψη: αφρώδες νιτρίλιο. 

Χωρίς λάτεξ ή σιλικόνη. 

Πλενόμενα. 

Πέντε (5) δακτύλων, μήκους 200-275 χιλ. για μεγέθη 8-11 

Μέγεθος 8, 9, 10,11 σύμφωνα με το πρότυπο EN 420:2003+A1:2010 
Κάθε γάντι θα διατίθεται με το σήμα κατασκευαστή, έτος κατασκευής, σήμα CE, 

εικονόσημα. 

Τα γάντια θα παρουσιάζουν τουλάχιστον τα ακόλουθα επίπεδα συμπεριφοράς αντοχής σε 
μηχανικούς κίνδυνους: 

Αντοχή σε τριβή:4, Αντοχή σε κόψιμο:2, Αντοχή στη διάσχιση:3, Αντοχή στη διάτρηση:1 

Πιστοποιημένα σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN 388:2003 (4231), ΕΛΟΤ EN 388:2016 (4231 Α), EN 

420:2003+A1:2010. 
Ποσότητα 276 ζεύγη - Μέγεθος 8:26 ζεύγη, 9: 100 ζεύγη, και 10: 100 ζεύγη, μέγεθος 11: 50 

ζεύγη. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 

9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος αλλά και για τον 

τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 
σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση 

συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του προϊόντος, δήλωση πιστότητας “CE” από τον 

κατασκευαστή του προϊόντος, δελτίο δεδομένων του προϊόντος. 

CPV: 18141000-9 
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Άρθρο 8. Γάντια δερματοπάνινα γενικής χρήσης  
Γάντια πέντε δακτύλων κατασκευασμένα από σχιστό δέρμα μόσχου και βαμβακερό φορέα. 

Διαθέτουν μανσέτα ασφαλείας και ενίσχυση στις αρθρώσεις για μεγαλύτερη προστασία. 
Υλικό κατασκευής: δέρμα μόσχου. 

Φόδρα: βαμβάκι. 

Πέντε (5) δακτύλων, μήκους 240-280 χιλ. για μεγέθη 8-12 

Μέγεθος 8, 9, 10, 11 σύμφωνα με το πρότυπο EN 420:2003+A1:2010 
Κάθε γάντι θα διατίθεται με το σήμα κατασκευαστή, έτος κατασκευής, σήμα CE, 

εικονόσημα. 

Τα γάντια θα παρουσιάζουν τουλάχιστον τα ακόλουθα επίπεδα συμπεριφοράς αντοχής σε 

μηχανικούς κίνδυνους: 

Αντοχή σε τριβή:3, Αντοχή σε κόψιμο:1, Αντοχή στη διάσχιση:3, Αντοχή στη διάτρηση:3 

Πιστοποιημένα σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN 388:2016 (3133), EN 420:2003+A1:2010. 
Ποσότητα 445 ζεύγη - Μέγεθος 8:45ζεύγη, 9: 175 ζεύγη, και 10: 175 ζεύγη, 11:50 ζεύγη. 
Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 

9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος αλλά και για τον 

τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 

σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση 

συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του προϊόντος, δήλωση πιστότητας “CE” από τον 

κατασκευαστή του προϊόντος, δελτίο δεδομένων του προϊόντος. 

CPV: 18141000-9 

 
Άρθρο 9 γάντια ελαστικά μιας χρήσης. 

Γάντια ελαστικά μίας χρήσης, πέντε δακτύλων κατασκευασμένα από λάτεξ χωρίς πούδρα, 

ανάγλυφα στα δάκτυλα. 

Δεν περιέχουν σιλικόνη. 

Κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα. 

Πάχος στα δάχτυλα τουλάχιστον 0,11χιλ. 

Πάχος στην παλάμη τουλάχιστον 0,14χιλ. 

Χρώμα: λευκό. 

Μέγεθος 8, 9, 10. 

Συσκευασμένα σε κουτί ανά 100. 
Θα διατίθενται με το σήμα κατασκευαστή, έτος κατασκευής, σήμα CE, εικονόσημα. 

Πιστοποιημένα σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN ISO 374-1:2016 (τύπος Β: K,P,T), ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

420:2003+A1:2010 
Ποσότητα: 1800 ζεύγη, μεγέθη 8:200, 9:800, 10:800. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 

9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος αλλά και για τον 

τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 

σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση 

συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του προϊόντος, δήλωση πιστότητας “CE” από τον 
κατασκευαστή του προϊόντος, δελτίο δεδομένων του προϊόντος. 

CPV: 18424300-0 

 

Άρθρο 10 Γάντια μονωτικά ηλεκτρολόγου. 
Γάντια ηλεκτρολόγου κατασκευασμένα από λάτεξ κλάσης 1 για τάση εργασίας έως 7.500V 

AC.. 

Μήκος τουλάχιστον 350χιλ. 

Πάχος: τουλάχιστον 1,5 χιλ.. 
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Επιπλέον προστασία A, Z, C. 

Πιστοποιημένα σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN 60903:2004. 

Σήμανση CE, κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθμός σειράς, κλάση 1, AZC (αυξημένη 

αντοχή σε οξέα, όζον, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες), κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, 

έτος και μήνας κατασκευής, σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC). 
Ποσότητα: 10 ζεύγη, μεγέθη 9 (5 ζεύγη) & 10 (5 ζεύγη). 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 

9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος αλλά και για τον 

τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 

σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση 

συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του προϊόντος, δήλωση πιστότητας “CE” από τον 

κατασκευαστή του προϊόντος, δελτίο δεδομένων του προϊόντος. 

CPV: 18424000-7 - CB06-9 

 
Άρθρο 11 Γυαλιά ασφαλείας. 
Γυαλιά προστασίας ελαφριά με ενιαίο κυρτό φακό, ίσιους βραχίονες. 

Φακοί διάφανοι polycarbonate με επικάλυψη, σκελετός από polycarbonate και pvc. 

Σήμανση πλαισίου ΕΝ166 N F. 

Σήμανση φακού Ν 1F. 

Οπτική κλάση: 1. 

Φέρουν αντιθαμβωτική, αντιχαρακτική και αντιστατική προστασία. 

Φακοί με προστασία UV. 

Βάρος έως 25 γραμμάρια. 

Μήκος τουλάχιστον 350χιλ. 
Πάχος: τουλάχιστον 1,5 χιλ.. 

Επιπλέον προστασία A, Z, C. 

Πιστοποιημένα σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN 166:2002. 

Ποσότητα: 37 τεμάχια. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 

9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος αλλά και για τον 

τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 

σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση 

συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του προϊόντος, δήλωση πιστότητας “CE” από τον 
κατασκευαστή του προϊόντος, δελτίο δεδομένων του προϊόντος. 

CPV: 33735100-2 

 

Άρθρο 12 καπέλο 
Καπέλο υφασμάτινο τύπου τζόκεϊ χρώματος μπλε, ρυθμιζόμενο ως προς τη διάμετρο του 

κεφαλιού (40 έως 60 εκ. τουλάχιστον) με σκιάδιο στο εμπρός μέρος. 

Θα φέρει τουλάχιστον έξι κεντημένες οπές για εξαερισμό. 

Σύνθεση: 100% βαμβακερό. 

Βάρος υφάσματος 250-270 gr/m2. 

Στο μέτωπο θα φέρει κέντημα με τα ακόλουθα «Δήμος Καρπενησίου – 2019». 
Ποσότητα: 62 τεμάχια. 
Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού 

CPV: 18441000-2 

 

Άρθρο 13 Κράνη ασφαλείας γενικής χρήσεως : 
Κράνος ασφαλείας με κέλυφος από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας HDPE με γείσο και 

συρόμενο κεφαλόδεμα ρυθμιζόμενο με μια κίνηση. 
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Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία μίας κίνησης για να ρυθμίζεται 

αφού φορεθεί, στον ιμάντα του προσώπου θα υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση. 

Θα είναι ελεγμένο σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, θ φέρει σύμβολο -40℃  

Ανθεκτικό σε κρούσεις τουλάχιστον 50 joules. 

Θα παρέχει προστασία από λιωμένα μέταλλα (σύμβολο ΜΜ). 
Πιστοποιημένο τουλάχιστον για 1000Vac ή 1500Vdc κλάση 0 σύμφωνα με EN50365:2002 

και VDE, πιστοποιημένο σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ397¨2012+Α1:2013 (440VAC&MM). 

Πρότυπα: ΕΝ 397 

Σήμανση: CE , κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής (όχι παλαιότερο του 

2019), 440 vac  (προστασία  από  ηλεκτρικό ρεύμα). 

Χρώμα: κίτρινο. 

Ποσότητα: 15 τεμάχια. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 

9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος αλλά και για τον 
τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 

σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση 

συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του προϊόντος, δήλωση πιστότητας “CE” από τον 

κατασκευαστή του προϊόντος, δελτίο δεδομένων του προϊόντος. 

CPV: 18444110-7 

 
Άρθρο 14 Μάσκα ηλεκτροσυγκόλησης.  
Μάσκα ηλεκτροσυγκόλησης  κεφαλής με αναδιπλούμενο φακό διαστάσεων τουλάχιστον 

50Χ100χιλ. κατασκευασμένη από βραδύκαυστο υλικό η οποία καλύπτει όλο το πρόσωπο. 

Φακοί ανασηκωνόμενοι σκίασης τουλάχιστον DIN10. 
Ικανοποιεί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ175:1997.  

Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: CE, 

Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία λήξης), 

Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης, στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ 

και άσπρο). 

Ποσότητα: 2 τεμάχια. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 

9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος αλλά και για τον 

τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 
σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση 

συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του προϊόντος, δήλωση πιστότητας “CE” από τον 

κατασκευαστή του προϊόντος, δελτίο δεδομένων του προϊόντος. 

CPV: 42662100-5 

 

Άρθρο 15 μάσκα ημίσεως προσώπου. 
Μάσκα ημίσεως προσώπου με ενσωματωμένο φίλτρο με διπλό ιμάντα προσαρμογής, 

καλύπτει μύτη στόμα και πηγούνι. 

Θα παρέχει προστασία από οργανικούς ατμούς (FFA1P2 R D ) 

Θα φέρει βαλβίδα εκπνοής. 
Θα ικανοποιεί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ405:2002+Α1:2009. 

Τύπος φίλτρου σωματιδίων Ρ2, τύπος φίλτρου αερίων FFA1. 

Θα φέρει σήμανση CE, FFA1P2 R D, κατασκευαστή, κωδικό προϊόντος, έτος κατασκευής και 

κωδικό του εργαστηρίου πιστοποίησης. 

Ποσότητα: 35 τεμάχια. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 
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Της προσφοράς θα επισυνάπτονται, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 

9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος αλλά και για τον 

τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 

σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση 

συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του προϊόντος, δήλωση πιστότητας “CE” από τον 
κατασκευαστή του προϊόντος, δελτίο δεδομένων του προϊόντος. 

CPV: 35814000-3 

 
Άρθρο 16 μάσκα αναπνοής μιας χρήσης. 
Φιλτρόμασκα προστασίας αναπνοής για προστασία από στερεά και υγρά σωματίδια. 

Προστασία από στερεά και υγρά σωματίδια επιπέδου FFP1. 

Μάσκα μιάς χρήσης. 
Διαθέτει ελαστικό ιμάντα για τη στίριξη της. 

Θα ικανοποιεί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 149:2001+Α1:2009 (NR, δοκιμή δολομίτη, FFP1). 
Θα φέρει σήμανση CE, FFP1, κατασκευαστή, κωδικό προϊόντος, έτος κατασκευής. 

Ποσότητα: 1850 τεμάχια. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 

9000 για τον κατασκευαστή του προϊόντος, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της 
σειράς ISO 9000 για τον προμηθευτή του προϊόντος, πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE το 

οποίο θα έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο εργαστήριο ελέγχου, καθώς και δήλωση 

συμμόρφωσης από τον κατασκευαστή του προϊόντος. 
CPV: 35814000-3 

 

Άρθρο 17  Μπουφάν εργασίας αδιάβροχο. 
Μπουφάν εργασίας ψύχους αδιάβροχο διαπνέον με αποσπώμενο εσωτερικό τύπου fleece 

τουλάχιστον 280gr/m2. 

To fleece θα έχει επεξεργασία κατά των κόμπων, θα μπορεί να φορεθεί αυτόνομα ως 
ζακέτα. 

Υλικό κατασκευής εξωτερικά τύπου Nylon Cordura 500D και τύπου 300D Oxford Ripstop με 

PU.με ενισχύσεις στους αγκώνες. 

Θα κλείνει εμπρός στο στήθος με αδιάβροχο φερμουάρ όπως και στα μανίκια. 

Το μπουφάν θα έχει σχεδιασμό με κάλυψη του φερμουάρ για προστασία από καιρικά 

φαινόμενα. 

Θα φέρει στο στήθος 2 ευμεγέθεις τσέπες οι οποίες θα κλείνουν με φερμουάρ. 

Θα φέρει ανακλαστικές λεπτομέρειες στο στήθος, στην πλάτη και στα χέρια. 

Θα φέρει κουκούλα η οποία θα είναι αποσπώμενη και ψηλό γιακά για προστασία του 

αυχένα από το κρύο. 
Θα φέρει εσωτερικές τσέπες με άμεση πρόσβαση «Napoleon-style) χωρίς να χρειάζεται να 

ανοίγει όλο το μπουφάν. 

Τα μανίκια θα φέρουν ρυθμιζόμενες μανσέτες με βέλκρο. 

Θα υπάρχει πρόβλεψη στο στήθος και στην πλάτη για την τοποθέτηση του λογότυπου του 

Δήμου. 

Βασικό χρώμα μπλέ με δευτερεύον το μαύρο. 

Μέγεθος: S-4XL 

Τα μεγέθη θα οριστούν μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία και ως την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης. 

Ποσότητα: 20 τεμάχια. 
Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Θα φέρει στην πλάτη και στο στήθος λογότυπο με την επιγραφή ''Δήμος Καρπενησίου'' σε 

μακέτα που θα δοθεί από την υπηρεσία. 
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Της προσφοράς θα επισυνάπτονται, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 

9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος αλλά και για τον 

τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 

σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση 

συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του προϊόντος, δήλωση πιστότητας “CE” από τον 
κατασκευαστή του προϊόντος, δελτίο δεδομένων του προϊόντος. 

CPV: 18221000-4 

 

Άρθρο 18  Νιτσεράδα αδιάβροχη 
Νιτσεράδα κοστούμι σετ σακάκι με φερμουάρ και παντελόνι. 

Το σακάκι φέρει ενσωματωμένη κουκούλα που διπλώνεται στο γιακά. 

Στα μανίκια φέρει διπλές μανσέτες. 

Στη μέση φέρει κορδόνι σύσφιξης. 

Το παντελόνι φέρει τρούκς στα μπατζάκια και λάστιχο στη μέση. 

Υλικό κατασκευής 100% PU/Πολυουρεθάνη. 
Μεγέθη από S έως 3XL. 

Χρώμα κίτρινο. 

Θα ικανοποιεί τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13688:2013 και ΕΛΟΤ ΕΝ 343:2019 (αντίσταση στην 

υδροπερατότητα:4 – αντοχή στην εξάτμιση:1 ) 

Τα μεγέθη θα οριστούν μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία και ως την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης. 

Ποσότητα: 32 τεμάχια, σακάκι – παντελόνι. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Θα φέρει στην πλάτη λογότυπο με την επιγραφή ''Δήμος Καρπενησίου'' σε μακέτα που θα 

δοθεί από την υπηρεσία. 
Της προσφοράς θα επισυνάπτονται, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 

9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος αλλά και για τον 

τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 

σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση 

συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του προϊόντος, δήλωση πιστότητας “CE” από τον 

κατασκευαστή του προϊόντος, δελτίο δεδομένων του προϊόντος. 

CPV: 18221000-4 

 

Άρθρο 19  Παντελόνι εργασίας. 
Παντελόνι με ειδικό σχεδιασμό στα γόνατα με υποδοχή τσέπη για επιγονατίδες, 
τουλάχιστον 4 τσέπες με ύφανση τύπου rip stop  ή παρόμοια για μεγάλη αντοχή στη 

διάσχιση. 

Υλικό κατασκευής πολυέστερ – βαμβάκι σε αναλογία 65%-35% ±5%. 

Βάρος: 235g/m2 
±5%. 

Βασικό χρώμα μπλέ σκούρο. 

Θα φέρει διπλές ανακλαστικές ταινίες στα μπατζάκια σε όλη την περιφέρεια και 

ανακλαστικές λεπτομέρειες στα γόνατα. 

Μέγεθος: S-4XL 

Τα μεγέθη θα οριστούν μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία και ως την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης. 
Ποσότητα: 30 τεμάχια. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 

9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος αλλά και για τον 

τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 

σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση 
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συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του προϊόντος, δήλωση πιστότητας “CE” από τον 

κατασκευαστή του προϊόντος, δελτίο δεδομένων του προϊόντος. 

CPV: 35113470-4 

 

Άρθρο 20 – παπούτσια ασφαλείας ηλεκτρολογικά 
Προδιαγραφές διηλεκτρικού υποδήματος ασφαλείας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 

20345:2012 κατάλληλου για εργασία σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας 

από υψηλές τάσεις SB 100% χωρίς μεταλλικά στοιχεία 

Αντοχή σε 18.000volts 60Hz για ένα λεπτό περίπου. 

Τα υποδήματα πρέπει να είναι τύπου SB με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων ανθεκτικό 

σε κρούση 200j, αντιολισθητικά SRC, κλάσης Ι,  ανθεκτικά σε πίεση 15kN, σκίσιμο, διάτρηση 

(Ρ), τράβηγμα, εκδορές, κάμψη, υδρογονάνθρακες (FO), ολίσθηση, με κλειστή φτέρνα, 

απορρόφηση ενέργειας (E) στην περιοχή της φτέρνας τουλάχιστον 20J, προστασία 

διαπέρασης και απορρόφησης ύδατος στο άνω μέρος (>90λεπτά στη δοκιμή EN ISO 20347 - 

WRU) και μόνωση κατά του ψύχους σε θερμοκρασίες τουλάχιστον -20ºC) Ci, με θερμική 
μόνωση της σόλας Hi, με αντοχή της σόλας σε επαφή με πολύ θερμές επιφάνειες Hro,  με 

εργονομικά χαρακτηριστικά. 

Πρέπει να είναι τύπου Β ημιάρβυλο μέχρι το ύψους του αστράγαλου. 

Πρέπει να είναι διαθέσιμα σε μεγέθη 38-47. 

Βάρος για ζεύγος νο 42 όχι μεγαλύτερο από 1360 γραμμάρια. 

Σήμανση : Κάθε ζεύγος υποδημάτων ασφαλείας πρέπει να έχει ευκρινή σήμανση πάνω 

στην γλώσσα ανεξίτηλης κατασκευής η οποία θα μνημονεύει τα εξής : 

Α. Μέγεθος 

Β. σήμα ταυτοποίησης του κατασκευαστή (CE)  

Γ. Ημερομηνία κατασκευής (μήνας και έτος). 
Δ Χώρα του κατασκευαστή 

Ε. Αριθμό του Ευρωπαϊκού Προτύπου 

Στ. Σύμβολο που να αναφέρει τον βαθμό προστασίας 

Υλικό κατασκευής δέρμα βοωειδών υδρόφοβο, φόδρα από πολυαμίδιο/  

Η σόλα να είναι κατασκευασμένη από πολυουρεθάνη, χυτή, διπλής επίστρωσης, δυο 

πυκνοτήτων. 

Η σύσφιξη του υποδήματος στο πόδι να γίνεται με κορδόνι. 

Πάτος: ανατομικός πάτος  

Συσκευασία : κάθε ζεύγος υποδήματος να παραδίδεται σε ανεξάρτητο κουτί. 

Τα μεγέθη θα οριστούν μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία και μέχρι την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης. 

Ποσότητα: 2 ζεύγη. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 

9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος αλλά και για τον 

τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 

σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση 

συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του προϊόντος, δήλωση πιστότητας “CE” από τον 

κατασκευαστή του προϊόντος, δελτίο δεδομένων του προϊόντος. 

CPV: 18830000-6-CB04-03 
 

Άρθρο 21 – στολή προστασίας μιας χρήσης. 
Το σετ αποτελείται από ολόσωμη φόρμα, καλύμματα παπουτσιών και σκουφάκι μιας 

χρήσης. 

Η φόρμα είναι κατασκευασμένη από διαπνέον υλικό δοκιμασμένη και πιστοποιημένη 

τουλάχιστον σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα: EN ISO 13688:2013, EN1149-1:2006, 
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EN1149-5:2008, EN1073-2:2002(Class 1) Excluding clause 4.2 (Puncture), 

EN13034:2005/A1:2009 (Type 6), EN ISO13982-1:2004/A1:2010 (Type 5), 

EN14126:2003(Type PB[6] - B / PB[5]- B). 

Κατασκευασμένη από πολυστρωματικό ύφασμα χρώματος λευκού με μικροπορώδες φίλμ 

έως 65gsm και ενίσχυση στην πλάτη από πολυπροπυλένιο 55gsm. 
Φέρει ενσωματωμένη ελαστική κουκούλα, ένθετα μανίκια, ενίσχυση στον καβάλο και 

επένδυση με λάστιχο σε μανίκια, μέση και αστράγαλο. 

Μέγεθος: S-3XL 

Μεγέθη: 10L, 10XL, 5 2XL. 

Ποσότητα: 25 τεμάχια. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 

9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος αλλά και για τον 

τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 

σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση 
συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του προϊόντος, δήλωση πιστότητας “CE” από τον 

κατασκευαστή του προϊόντος, δελτίο δεδομένων του προϊόντος. 

Κάλυμμα υποδήματος μιας χρήσης αντιολισθητικό από ύφασμα με μικροπορώδες φιλμ 

65gsm δοκιμασμένο και πιστοποιημένο σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 

13688:2013; EN13034:2005/A1:2009 (Type PB[6]); EN 14126:2003 (Type PB[6]-Β); ΕΝ1149-

1:2006; EN 1149-5:2008 
Φέρει αντιολισθητική .επίστρωση πολυουρεθάνης στη σόλα. 

Μήκος σόλας 15-16 εκ ±5% 

Ύψος 16,5 εκ. ±5% 

Άνοιγμα στον αστράγαλο 31,5 εκ. ±5% 
Χρώμα λευκό. 

Ποσότητα: 25 τεμάχια. 

Σκούφος μίας χρήσης τύπου ακορντεόν κατασκευασμένος από πολυπροπυλένιο, με λάστιχο 

για καλή εφαρμογή, διαμέτρου 53εκ ±5% 

Ποσότητα: 25 τεμάχια. 

CPV: 35113410-6 

 

Άρθρο 22 – φόρμα εργασίας, παντελόνι τιράντα. 
Παντελόνι τιράντα βαμβακερό με εργονομικό σχεδιασμό με πολλές λειτουργικές τσέπες στο 

στήθος, στο πίσω μέρος, στα μπατζάκια. 
Φέρει λάστιχο στην πλάτη στο σημείο ένωσης τιράντας με το παντελόνι, οι τιράντες είναι 

ρυθμιζόμενες με εύκολο κούμπωμα. 

Υλικό κατασκευής βαμβάκι 100%. 

Βάρος: 240g/m2 
±5%. 

Βασικό χρώμα μπλέ σκούρο. 

Μέγεθος: S-4XL 

Τα μεγέθη θα οριστούν μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία και ως την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης. 

Ποσότητα: 30 τεμάχια. 

Χρόνος παράδοσης: σαράντα ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 
Της προσφοράς θα επισυνάπτονται, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 

9001 για τον κατασκευαστή – υπεύθυνο για την κυκλοφορία του προϊόντος αλλά και για τον 

τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, πιστοποιητικό διαχείρισης περιβάλλοντος 

σειράς ISO 14001 για τον τυχόν εισαγωγέα – διανομέα στη χώρα μας, δήλωση 

συμμόρφωσης “EU” του κατασκευαστή του προϊόντος, δήλωση πιστότητας “CE” από τον 

κατασκευαστή του προϊόντος, δελτίο δεδομένων του προϊόντος. 
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CPV: 35113470-4 

 

Άρθρο 23 – Δείγματα. 
Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία επιλογής αναδόχου θα πρέπει έως την προηγούμενη της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών να προσκομίσουν, επί ποινή 
αποκλεισμού από τη διεκδίκηση του αντιστοίχου είδους, στην υπηρεσία δείγματα εις 

διπλούν για τα είδη για τα οποία θα καταθέσουν προσφορά. 

Μεγέθη δειγμάτων: 44 για το μποτάκι ασφαλείας, 10 ή XL για τα γάντια, XL για τη 

νιτσεράδα.  

Η αξία των δειγμάτων βαρύνει τους προμηθευτές. 

Δείγματα που δεν είναι κατά τρόπο εμφανή σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές όπως 

ορίζονται στην παρούσα δεν γίνονται δεκτά.  

Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται με ευθύνη του συμμετέχοντα προμηθευτή μέσα σε 

δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης της προμήθειας. 

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/11/2020   

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

   

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΩΤΗΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΑΣ 

 

 

 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

 

 

 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 

 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ ΕΙΔΟΣ 

κωδικός 

προϋπολογισμού 
2020 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΦΠΑ % ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

2 

ανακλαστικά 

γιλέκα Υψηλής 

Διακριτότητας  

10.6063.003 0 

4,70 24,00 

0,00 0,00 0,00 

652,74 

15.6063.005 5 23,50 5,64 29,14 

20.6063.003 30 141,00 33,84 174,84 

25.6063.003 30 141,00 33,84 174,84 

30.6063.003 40 188,00 45,12 233,12 

35.6063.003 5 23,50 5,64 29,14 

40.6063 0 0,00 0,00 0,00 

70.6063.003 2 9,40 2,26 11,66 

3 
άρβυλα 

ασφαλείας  

10.6063.003 0 

78,00 24,00 

0,00 0,00 0,00 

6.190,08 

15.6063.005 5 390,00 93,60 483,60 

20.6063.003 19 1.482,00 355,68 1.837,68 

25.6063.003 11 858,00 205,92 1.063,92 

30.6063.003 22 1.716,00 411,84 2.127,84 

35.6063.003 5 390,00 93,60 483,60 

40.6063 0 0,00 0,00 0,00 

70.6063.003 2 156,00 37,44 193,44 

4 γαλότσες  

10.6063.003 0 

17,50 24,00 

0,00 0,00 0,00 

737,80 

15.6063.005 0 0,00 0,00 0,00 

20.6063.003 10 175,00 42,00 217,00 

25.6063.003 9 157,50 37,80 195,30 

30.6063.003 10 175,00 42,00 217,00 

35.6063.003 5 87,50 21,00 108,50 

40.6063 0 0,00 0,00 0,00 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Αρ. Μελέτης: 62/2020 

Θέμα:  Προμήθεια ειδών προστασίας για τις 
ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου. 

 Προϋπολογισμός: 24.195,04€ 

 Χρήση: 2020 
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70.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 

5 Γάντια από PVC 

10.6063.003 0 

5,00 24,00 

0,00 0,00 0,00 

384,40 

15.6063.005 2 10,00 2,40 12,40 

20.6063.003 10 50,00 12,00 62,00 

25.6063.003 30 150,00 36,00 186,00 

30.6063.003 10 50,00 12,00 62,00 

35.6063.003 10 50,00 12,00 62,00 

40.6063 0 0,00 0,00 0,00 

70.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 

6 

γάντια από 

νιτρίλιο Γάντια 

Μίας Χρήσης  

10.6063.003 0 

0,23 6,00 

0,00 0,00 0,00 

73,14 

15.6063.005 0 0,00 0,00 0,00 

20.6063.003 100 23,00 1,38 24,38 

25.6063.003 100 23,00 1,38 24,38 

30.6063.003 100 23,00 1,38 24,38 

35.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 

40.6063 0 0,00 0,00 0,00 

70.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 

7 

γάντια από 

ύφασμα και 

νιτρίλιο 

10.6063.003 0 

5,61 24,00 

0,00 0,00 0,00 

1.919,97 

15.6063.005 6 33,66 8,08 41,74 

20.6063.003 100 561,00 134,64 695,64 

25.6063.003 100 561,00 134,64 695,64 

30.6063.003 50 280,50 67,32 347,82 

35.6063.003 20 112,20 26,93 139,13 

40.6063 0 0,00 0,00 0,00 

70.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 

8 
γάντια 

δερματοπάνινα 

10.6063.003 0 

3,20 24,00 

0,00 0,00 0,00 

1.765,76 

15.6063.005 15 48,00 11,52 59,52 

20.6063.003 100 320,00 76,80 396,80 

25.6063.003 150 480,00 115,20 595,20 

30.6063.003 150 480,00 115,20 595,20 

35.6063.003 30 96,00 23,04 119,04 

40.6063 0 0,00 0,00 0,00 

70.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 

9 
Γάντια ελαστικά 

μιας χρήσης  

10.6063.003 100 

0,13 6,00 

13,00 0,78 13,78 

248,04 
15.6063.005 300 39,00 2,34 41,34 

20.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 

25.6063.003 800 104,00 6,24 110,24 
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30.6063.003 600 78,00 4,68 82,68 

35.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 

40.6063 0 0,00 0,00 0,00 

70.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 

10 
Γάντια μονωτικά 

ηλεκτρολόγου  

10.6063.003 0 

62,00 24,00 

0,00 0,00 0,00 

768,80 

15.6063.005 3 186,00 44,64 230,64 

20.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 

25.6063.003 5 310,00 74,40 384,40 

30.6063.003 2 124,00 29,76 153,76 

35.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 

40.6063 0 0,00 0,00 0,00 

70.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 

11 Γυαλιά ασφαλείας  

10.6063.003 0 

4,68 24,00 

0,00 0,00 0,00 

214,72 

15.6063.005 0 0,00 0,00 0,00 

20.6063.003 12 56,16 13,48 69,64 

25.6063.003 10 46,80 11,23 58,03 

30.6063.003 10 46,80 11,23 58,03 

35.6063.003 5 23,40 5,62 29,02 

40.6063 0 0,00 0,00 0,00 

70.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 

12 
καπέλα τύπου 

μπέιζμπωλ 

10.6063.003 2 

3,10 24,00 

6,20 1,49 7,69 

238,33 

15.6063.005 10 31,00 7,44 38,44 

20.6063.003 20 62,00 14,88 76,88 

25.6063.003 10 31,00 7,44 38,44 

30.6063.003 15 46,50 11,16 57,66 

35.6063.003 5 15,50 3,72 19,22 

40.6063 0 0,00 0,00 0,00 

70.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 

13 
Κράνος 

Ασφαλείας  

10.6063.003 0 

9,68 24,00 

0,00 0,00 0,00 

180,05 

15.6063.005 0 0,00 0,00 0,00 

20.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 

25.6063.003 5 48,40 11,62 60,02 

30.6063.003 10 96,80 23,23 120,03 

35.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 

40.6063 0 0,00 0,00 0,00 

70.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 

14 Μάσκα 10.6063.003 0 35,00 24,00 0,00 0,00 0,00 86,80 
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ηλεκτροσυγκόλλη

σης  
15.6063.005 0 0,00 0,00 0,00 

20.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 

25.6063.003 2 70,00 16,80 86,80 

30.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 

35.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 

40.6063 0 0,00 0,00 0,00 

70.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 

15 

μάσκα ημίσεως 

προσώπου με 

φίλτρο  

10.6063.003 0 

30,00 24,00 

0,00 0,00 0,00 

1.302,00 

15.6063.005 0 0,00 0,00 0,00 

20.6063.003 5 150,00 36,00 186,00 

25.6063.003 15 450,00 108,00 558,00 

30.6063.003 15 450,00 108,00 558,00 

35.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 

40.6063 0 0,00 0,00 0,00 

70.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 

16 
Μάσκα αναπνοής 

μιας χρήσης 

10.6063.003 215 

1,65 6,00 

354,75 21,29 376,04 

3.235,65 

15.6063.005 250 412,50 24,75 437,25 

20.6063.003 600 990,00 59,40 1.049,40 

25.6063.003 304 501,60 30,10 531,70 

30.6063.003 393 648,45 38,91 687,36 

35.6063.003 68 112,20 6,73 118,93 

40.6063 0 0,00 0,00 0,00 

70.6063.003 20 33,00 1,98 34,98 

17 

μπουφάν 

εργασίας 

αδιάβροχο  

10.6063.003 0 

85,80 24,00 

0,00 0,00 0,00 

2.127,84 

15.6063.005 0 0,00 0,00 0,00 

20.6063.003 10 858,00 205,92 1.063,92 

25.6063.003 5 429,00 102,96 531,96 

30.6063.003 5 429,00 102,96 531,96 

35.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 

40.6063 0 0,00 0,00 0,00 

70.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 

18 νιτσεράδες 

10.6063.003 0 

37,00 24,00 

0,00 0,00 0,00 

1.468,16 

15.6063.005 0 0,00 0,00 0,00 

20.6063.003 10 370,00 88,80 458,80 

25.6063.003 10 370,00 88,80 458,80 

30.6063.003 5 185,00 44,40 229,40 

35.6063.003 5 185,00 44,40 229,40 
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40.6063 0 0,00 0,00 0,00 

70.6063.003 2 74,00 17,76 91,76 

19 
παντελόνια 

εργασίας 

10.6063.003 0 

26,13 24,00 

0,00 0,00 0,00 

972,04 

15.6063.005 0 0,00 0,00 0,00 

20.6063.003 3 78,39 18,81 97,20 

25.6063.003 10 261,30 62,71 324,01 

30.6063.003 10 261,30 62,71 324,01 

35.6063.003 5 130,65 31,36 162,01 

40.6063 0 0,00 0,00 0,00 

70.6063.003 2 52,26 12,54 64,80 

20 

Παπούτσια 

ασφαλείας 

ηλεκτρολογικά 

10.6063.003 0 

72,00 24,00 

0,00 0,00 0,00 

178,56 

15.6063.005 0 0,00 0,00 0,00 

20.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 

25.6063.003 2 144,00 34,56 178,56 

30.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 

35.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 

40.6063 0 0,00 0,00 0,00 

70.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 

21 

σετ φόρμα 

προστασίας μιας 

χρήσης, 

σκουφάκι, 

κάλυμμα 

υποδήματος 

10.6063.003 0 

19,90 24,00 

0,00 0,00 0,00 

616,90 

15.6063.005 5 99,50 23,88 123,38 

20.6063.003 10 199,00 47,76 246,76 

25.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 

30.6063.003 10 199,00 47,76 246,76 

35.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 

40.6063 0 0,00 0,00 0,00 

70.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 

22 

Φόρμες εργασίας 

Παντελόνι 

Τιράντα 

10.6063.003 0 

27,60 24,00 

0,00 0,00 0,00 

1.026,72 

15.6063.005 0 0,00 0,00 0,00 

20.6063.003 10 276,00 66,24 342,24 

25.6063.003 10 276,00 66,24 342,24 

30.6063.003 10 276,00 66,24 342,24 

35.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 

40.6063 0 0,00 0,00 0,00 

70.6063.003 0 0,00 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ 

10.6063.003       373,95 23,55 397,50   

15.6063.005 
 

    1.273,16 224,29 1.497,45   

20.6063.003 
 

    5.791,55 1.207,63 6.999,18   
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25.6063.003 
 

    5.412,60 1.185,88 6.598,48   

30.6063.003 
 

    5.753,35 1.245,90 6.999,25   

35.6063.003 
 

    1.225,95 274,03 1.499,98   

40.6063 
 

    0,00 0,00 0,00   

70.6063.003 
 

    324,66 71,98 396,64   

ΣΥΝΟΛΑ       20.155,22 4.233,26 24.388,48   

 
 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/11/2020   

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

   

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΩΤΗΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΑΣ 

 
 

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

 
 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

 
 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο  Αντικείμενο 
Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια μέσων προστασίας για τις ανάγκες των 

εργαζομένων του Δήμου. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο  Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των: 

• Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

• Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-

2016)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .  

• Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

• Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

• Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

• Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-

09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

• Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Αρ. Μελέτης: 62/2020 

Θέμα:  Προμήθεια ειδών προστασίας για τις 
ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου. 

 Προϋπολογισμός: 24.195,04€ 

 Χρήση: 2020 
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• Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-

03-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

• Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 

143/Α/28-06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

• Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α) 

• .Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» και ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  

• Το  άρθρο 18 Ν.4469/17(Φ.ΕΚ 62/3.5.2017)«Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης 

οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις». 

• Την αριθμ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγκριση 

«Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 

του Ν.4412/16 (Α΄147) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των 

ορίων των οδηγιών  

• Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες 

συμπλήρωσης Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του 

άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16 

• Την  αριθμ.2646/2017   απόφαση Δημάρχου  περί του ορισμού Αντιδημάρχων  

μεταβίβασης  σε  αυτούς συγκεκριμένων  αρμοδιοτήτων  και εξουσιοδότησης  

υπογραφών  εγγράφων. 

• Υ.Α. 53361/2006/Β’1503 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των 
ΟΤΑ & μέσα προληπτικής ιατρικής, 

• Υ.Α. ΤΤ 36586/2007/Β’1323 τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 53361/2-10-2006 κοινής 

υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων προστασίας σε υπαλλήλους 

των ΟΤΑ & μέτρα προληπτικής ιατρικής, 

• Υ.Α. οικ. 31119/2008B’990 Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 53361/2.10.2006 κοινής 

υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε 

υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής 

• Υ.Α. 43726/2019/Β’2208 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπάλληλους των 

ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής 

ιατρικής. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο  Προϋπολογισμός – χρηματοδότηση 

Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στα 24.195.04€ ΕΥΡΩ, θα βαρύνει τις υπό κωδικό 

ΚΑ 10.6063.003 (397,50€), 15.6063.005 (1.497,45€), 20.6063.003 (6.902,46€), 25.6063.003 

(6.501,76€), 30.6063.003 (6.999,25€), 35.6063.003 (1.499,98€), 70.6063 (396,64€) πιστώσεις 
του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου. 

 

 

Άρθρο 4ο  Τόπος εκτέλεσης χρόνος παράδοσης 
Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν όπως προβλέπεται ανά άρθρο στην ειδική 

συγγραφή υποχρεώσεων. 

Ως τόπος παράδοσης ορίζεται η αποθήκη του Δήμου. 

 
 
Άρθρο 5ο  ανακήρυξη αναδόχου. 
Ανακηρύσσεται ένας ανάδοχος ανά υπό προμήθεια είδος. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο  Σύμβαση 
Ο ανάδοχος μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να 

προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο όχι μεγαλύτερο των είκοσι ημερών από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης από την υπηρεσία, προς υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης. 

Η σύμβαση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου για τον ανάδοχο και 

από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου για το Δήμο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  Φόροι-τέλη 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν 

κατά την ημέρα της ανάθεσης. 

Ο ΦΠΑ βαραίνει το Δήμο. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο  Παραλαβή. 
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 3 του 

άρθρου 221. (άρθρο 208 παρ.1 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 44 

του άρθρου 22 του Ν. 4441/16. 

 

 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/11/2020   

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

   

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΩΤΗΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΑΣ 
 

 

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 
 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

 

 

 

 

 

 
  


