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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΛΑ  
ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΛΟΤ  
ΔΘΜΟ ΨΕΡΟΝΘΟΤ  
Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν -Σμιμα Διοίκθςθσ 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΣΘ ΜΕ ΑΡΛΚΜ. 18/2020 

«Προμικεια μζςων ατομικισ προςταςίασ εργαηομζνων ζτουσ 2020» 

CPV:18100000-0 

Προχπολογιςμόσ Μελζτθσ:  58.047,94 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΧΠΑ 24% και  6% 
 
 

ΠΟΟ ΜΕΛΕΣΘ 
ΑΝΕΤ ΧΠΑ ΧΠΑ 24% ΧΠΑ 6% 

ΠΟΟ ΜΕΛΕΣΘ 
ΜΕ  ΧΠΑ 

47.695,00 € 9.988,32 € 364,62 € 58.047,94 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
                                                                     
 
                                                  ΑΤΓΟΤΣΟ 2020 
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ΜΕΛΕΣΘ ΜΕ ΑΡΛΚΜ. 18/2020 

«Προμικεια μζςων ατομικισ προςταςίασ εργαηομζνων ζτουσ 2020» 

CPV:18100000-0 

Προχπολογιςμόσ Μελζτθσ:  58.047,94 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΧΠΑ 24% και  6% και 

αναλφεται ωσ εξισ: 

ΠΟΟ ΜΕΛΕΣΘ 
ΑΝΕΤ ΧΠΑ ΧΠΑ 24% ΧΠΑ 6% 

ΠΟΟ ΜΕΛΕΣΘ 
ΜΕ  ΧΠΑ 

47.695,00 € 9.988,32 € 364,62 € 58.047,94 € 

 

 

 

 
Κωδικοί προχπολογιςμοφ ζτουσ 2020:  
Κ.Α.: 10.6063.0002 Οικονομικζσ, Διοικθτικζσ Υπθρεςίεσ,  με πίςτωςθ ποςοφ 
         10.000,00€ 
Κ.Α.: 15.6063.0002 Κοινωνικζσ Υπθρεςίεσ, με πίςτωςθ ποςοφ 1.000,00€ 
Κ.Α : 20.6063.0001 Υπθρεςίεσ Κακαριότθτασ & Θλεκτροφωτιςμοφ, με πίςτωςθ 
        ποςοφ 25.000,00€ 
Κ.Α.: 25.6063.0001 Υπθρεςία Άρδευςθσ, με πίςτωςθ ποςοφ 5.000,00€ 
Κ.Α.: 30.6063.0002 Υπθρεςία Τεχνικϊν Ζργων, με πίςτωςθ ποςοφ 15.000,00€ 
Κ.Α.: 35.6063.0002 Υπθρεςίεσ Ρραςίνου, με πίςτωςθ ποςοφ 3.000,00€ 
Κ.Α.: 50.6063.0002 Δθμοτικι Αςτυνομία με πίςτωςθ ποςοφ1.000,00€ 
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Περιεχόμενα: 

 

 

1. Σεχνικι Ζκκεςθ - Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 

 2. Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ  

3. Σιμολόγιο Μελζτθσ   

4. Γενικι υγγραφι Τποχρεϊςεων  
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 ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΛΑ                 
 ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΛΟΤ 
 ΔΘΜΟ ΨΕΡΟΝΘΟΤ 
 Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν -Σμιμα Διοίκθςθσ 

 

ΜΕΛΕΣΘ ΜΕ ΑΡΛΚΜ. 18/2020 

«Προμικεια μζςων ατομικισ προςταςίασ εργαηομζνων ζτουσ 2020» 

CPV:18100000-0 

ΠΟΟΤ: 58.047,94 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΧΠΑ 24% και  6%  
Χρθματοδότθςθ: Μδιοι πόροι  
 
Κ.Α. ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΛΜΟΤ:  
 
Κ.Α.: 10.6063.0002 Οικονομικζσ, Διοικθτικζσ Τπθρεςίεσ,  με πίςτωςθ ποςοφ 10.000,00€ 
Κ.Α.: 15.6063.0002 Κοινωνικζσ Τπθρεςίεσ, με πίςτωςθ ποςοφ 1.000,00€ 
Κ.Α : 20.6063.0001 Τπθρεςίεσ Κακαριότθτασ Και Θλεκτροφωτιςμοφ, με πίςτωςθ  25.000,00€ 
Κ.Α.: 25.6063.0001 Τπθρεςία Άρδευςθσ, με πίςτωςθ ποςοφ 5.000,00€ 
Κ.Α.: 30.6063.0002 Τπθρεςία Σεχνικϊν Ζργων με πίςτωςθ ποςοφ 15.000,00€ 
Κ.Α.: 35.6063.0002 Τπθρεςίεσ Πραςίνου, με πίςτωςθ ποςοφ 3.000,00€ 
Κ.Α.: 50.6063.0002 Δθμοτικι Αςτυνομία με πίςτωςθ ποςοφ1.000,00€ 
  

1. ΣΕΨΝΛΚΘ ΕΚΚΕΘ 

 Θ παροφςα μελζτθ αφορά τθν προμικεια μζςων ατομικισ προςταςίασ για τθν εξυπθρζτθςθ των 
αναγκϊν του προςωπικοφ του Διμου Χερςονιςου (μόνιμουσ υπαλλιλουσ , υπαλλιλουσ με ςχζςθ 
εργαςίασ Λδιωτικοφ Δικαίου, Αορίςτου και Οριςμζνου Χρόνου), ςφμφωνα με  

 τθν ΚΥΑ 43726/7-6-2019 (ΦΕΚ 2208/Β/8-6-2019) «Ραροχι μζςων ατομικισ προςταςίασ ςε 
υπαλλιλουσ των ΟΤΑ αϋ και βϋ βακμοφ και των νομικϊν προςϊπων αυτϊν και μζτρα 
προλθπτικισ ιατρικισ» όπωσ αυτι τροποποιικθκε με τθν ΚΥΑ 87669/9-12-2019 (ΦΕΚ 
4584/Β/13-12-2019)  

 τθν Κ.Υ.Α. 53361/02-10-2006 (ΦΕΚ 1503/Β/11-10-2006) «Ραροχι μζςων ατομικισ 
προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των ΟΤΑ και μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ», όπωσ αυτι 
τροποποιικθκε με τθν Κ.Υ.Α. ΤΤ36586/10-07-2007 (ΦΕΚ 1323/Β/30-07-2007) και τθν Κ.Υ.Α. 
31119/19-05-2008 (ΦΕΚ 990/Β/28-05- 2008) όπου γίνεται πλιρθσ αναφορά και περιγραφι 
των μζςων ατομικισ προςταςίασ  

 το Ρ.Δ. 395/1994 (ΦΕΚ 220/Α/19-12-1994) «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και 

υγείασ για τθ χρθςιμοποίθςθ εξοπλιςμοφ εργαςίασ από τουσ εργαηόμενουσ κατά τθν 

εργαςία τουσ ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89/655/ΕΟΚ» και 
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  το Ρ.Δ. 396/1994 (ΦΕΚ 220/Α/19-12-1994) «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και 

υγείασ για τθ χριςθ από τουσ εργαηόμενουσ εξοπλιςμϊν ατομικισ προςταςίασ κατά τθν 

εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ».  

Τονίηεται ότι για τθ ςφνταξθ τθσ παροφςασ μελζτθσ ζχει λθφκεί υπόψθ θ ζγγραφθ γνϊμθ του 

τεχνικοφ αςφαλείασ του Διμου Χερςονιςου,  όπωσ προβλζπεται ςτθν ΚΥΑ 43726/7-6-2019 (ΦΕΚ 

2208/Β/8-6-2019).  

Στουσ δικαιοφχουσ τθσ παροχισ ςυμπεριλαμβάνεται το εργατοτεχνικό προςωπικό του Διμου και 

οι επιβλζποντεσ, ανεξάρτθτα από τθ ςχζςθ εργαςίασ του κάκε εργαηόμενου, ανάλογα με τθν 

ειδικότθτα και το χϊρο εργαςίασ του.  

Οι ποςότθτεσ των υπό προμικεια ειδϊν για τα μζςα ατομικισ προςταςίασ δεν είναι δυνατόν να 

προςδιοριςτοφν με ακρίβεια και εξαρτϊνται από τισ ανάγκεσ του Διμου.  

Ζχουν υπολογιςτεί κατά προςζγγιςθ, βάςει του απαςχολοφμενου προςωπικοφ που δικαιοφται 

τθν παροχι, των αναμενόμενων προςλιψεων και αποχωριςεων λόγω λιξθσ των ςυμβάςεων 

κακϊσ και των ςυνταξιοδοτιςεων, χωρίσ να είναι γνωςτόσ ο ακριβισ αρικμόσ αυτϊν.  

Από τθν προμζτρθςθ που ζγινε με βάςθ τα παραπάνω, οι ςυνολικοί δικαιοφχοι ςτο προςωπικό 

του Διμου Χερςονιςου για το ζτοσ 2020 κα ανζλκουν ςε 137  υπαλλιλουσ του  Διμου 

Χερςονιςου (μόνιμουσ, ΛΔΑΧ και  ΛΔΟΧ)  

Τα Μζςα Ατομικισ προςταςίασ ζχουν επιλεγεί με πρόνοια για τισ εργονομικζσ ανάγκεσ και τισ 

ανάγκεσ προςταςίασ τθσ υγείασ των εργαηομζνων και ζχουν υποςτεί τισ απαραίτθτεσ 

προςαρμογζσ ϊςτε να είναι χρθςτικά. Πλα τα είδθ ανικουν ςτθν κυριότθτα του Διμου 

Χερςονιςου, ο Διμοσ ζχει υποχρζωςθ να παρζχει τα μζςα ατομικισ προςταςίασ και οι 

εργαηόμενοι είναι υποχρεωμζνοι, αναλόγωσ τθσ παρεχόμενθσ εργαςίασ, να τα φοροφν κατά τθν 

άςκθςθ των κακθκόντων τουσ. 

 

Τα είδθ είναι τα εξισ: 

Α/Α ΕΛΔΟ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΘΘ 

1 ΓΑΝΤΛΑ ΑΡΟ ΝΛΤΛΛΛΟ ΗΕΥΓΟΣ 

2 ΓΑΝΤΛΑ ΑΡΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΛ ΝΛΤΛΛΛΟ ΗΕΥΓΟΣ 

3 ΜΑΚΑ ΧΛΛΣΡΟ P1 ι P2  ΣΕΜΑΨΛΟ 

4 ΡΑΝΤΕΛΟΝΛΑ ΕΓΑΣΛΑΣ ΤΕΜΑΧΛΟ 

5 ΜΡΛΟΥΗΑΚΛΑ T-SHIRT ΤΕΜΑΧΛΟ 

6 ΑΝΑΚΛΑΣΤΛΚΑ ΓΛΛΕΚΑ (ΔΛΑΦΟΩΝ 
ΜΕΓΕΚΩΝ) 

ΤΕΜΑΧΛΟ 

7 ΑΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΗΕΥΓΟΣ 

8 ΝΛΤΣΕΑΔΕΣ ΤΕΜΑΧΛΟ 

9 ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΛΗΜΡΟΛ ΤΕΜΑΧΛΟ 

10 ΓΥΑΛΛΑ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΑΡΟ ΘΛΛΑΚΘ 
ΑΚΤΛΝΟΒΟΛΛΑ 

ΗΕΥΓΟΣ 

11 ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΛΑΒΟΧΟ ΤΕΜΑΧΛΟ 
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12 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΗΕΥΓΟΣ 

13 ΩΤΟΑΣΡΛΔΕΣ ΗΕΥΓΟΣ 

14 ΜΑΣΚΑ ΘΜΛΣΕΩΣ ΡΟΣΩΡΟΥ ΜΕ 
ΦΛΛΤΑ A1 P3 ι ΛΣΟΔΥΝΑΜΘ 
ΦΛΛΤΟΜΑΣΚΑ 

ΤΕΜΑΧΛΟ 

15 ΚΑΝΟΣ ΓΛΑ ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΑΡΟ 
ΡΤΩΣΘ 

ΤΕΜΑΧΛΟ 

16 ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΛΑΣ ΤΕΜΑΧΛΟ 

17 ΓΑΝΤΛΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΛΝΑ  ΗΕΥΓΟΣ 

18 ΓΑΝΤΛΑ ΜΟΝΩΤΛΚΑ 
ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ 

ΗΕΥΓΟΣ 

19 ΚΑΝΟΣ ΕΡΛΒΛΕΡΟΝΤΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 

20 ΜΑΣΚΑ ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ ΤΕΜΑΧΛΟ 

21 ΡΟΔΛΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ ΤΕΜΑΧΛΟ 

22 ΜΟΝΩΤΛΚΑ ΕΓΑΛΕΛΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 

23Α ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΛΣ ΤΕΜΑΧΛΟ 

23Β ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ ΤΕΜΑΧΛΟ 

23Γ ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ  ΤΕΜΑΧΛΟ 

24 ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΤΕΜΑΧΛΟ 

25 ΓΑΝΤΛΑ ΑΡΟ PVC ΗΕΥΓΟΣ 

26 ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΑΡΟ ΧΘΜΛΚΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 

27 ΓΑΝΣΛΑ ΕΛΑΣΛΚΑ ΜΛΑ ΨΡΘΘ 
ΝΛΣΡΛΛΛΟΤ 

ΚΟΤΣΑ 100 ΣΕΜΑΨΛΩΝ/ΕΚΑΣΘ 
ΔΛΑΧΟΡΩΝ ΜΕΓΕΚΩΝ  

28 ΓΥΑΛΛΑ ΚΛΕΛΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ ΗΕΥΓΟΣ 

29 ΓΑΝΤΛΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ ΗΕΥΓΟΣ 

30 ΓΥΑΛΛΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΣΘΣ 
GOGGLES 

ΗΕΥΓΟΣ 

31 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ 
ΡΟΣΩΡΟΥ ΜΕ ΦΛΛΤΑ ABEK2 P3 

ΤΕΜΑΧΛΟ 

32 ΟΜΡΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 

33 ΕΡΛΓΟΝΑΤΛΔΕΣ ΗΕΥΓΟΣ 

34 ΘΜΛΚΑΝΟ ΜΕ ΔΛΑΦΑΝΘ 
ΡΟΣΩΡΛΔΑ 

ΤΕΜΑΧΛΟ 

35 ΑΣΡΛΔΛΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 

36 ΡΑΡΟΥΤΣΛΑ ΑΝΤΛΟΛΛΣΚΘΤΛΚΑ ΗΕΥΓΟΣ 

37 ΓΥΑΛΛΑ ΑΝΟΛΚΤΟΥ ΤΥΡΟΥ ΗΕΥΓΟΣ 

38 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΛΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ ΤΕΜΑΧΛΟ 

39 ΡΥΛΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΤΕΜΑΧΛΟ 

40 ΡΟΔΛΑ ΣΑΜΑΑΚΛ ΤΕΜΑΧΛΟ 

41 ΡΑΡΟΥΤΣΛΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ 
ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΛΚΑ 

ΗΕΥΓΟΣ 

42 ΑΝΑΚΛΑΣΤΛΚΟΛ ΚΩΝΟΛ ΣΘΜΑΝΣΘΣ ΤΕΜΑΧΛΟ 

43 ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΛΑ ΕΞΩΤΕΛΚΕΣ 
ΕΓΑΣΛΕΣ ΜΕ ΑΡΟΣΡΩΜΕΝΟ 

ΤΕΜΑΧΛΟ 
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ΜΑΝΛΚΛ ΓΛΑ ΡΟΛΛΤ. ΡΟΣΤΑΣΛΑ 

44 ΜΑΚΑ ΜΛΑ ΨΡΘΘ ΣΕΜΑΨΛΟ 

45 ΟΜΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΛΝΘ ΤΕΜΑΧΛΟ 

46 ΡΑΡΟΥΤΣΛΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΤΥΡΟΥ 
ΣΑΜΡΟ 

ΗΕΥΓΟΣ 

47 ΑΒΥΛΑ ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ  ΗΕΥΓΟΣ 

48 ΕΡΛΓΟΝΑΤΛΔΕΣ ΓΛΑ ΜΘΧΑΝΑΚΛ  ΗΕΥΓΟΣ 

49 ΚΑΝΟΣ ΜΕ ΡΟΣΑΤΩΜΕΝΟ 
ΑΣΡΛΔΛΟ  ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΑΡΟ 
ΘΛΕΚΤΛΚΟ ΤΟΞΟ 

ΤΕΜΑΧΛΟ 

50 ΜΡΟΤΑΚΛ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΓΛΑ 
ΑΛΥΣΟΡΛΟΝΟ  
 

ΗΕΥΓΟΣ 

 

Θ εκτζλεςθ τθσ προµικειασ «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 

2020» κα γίνει με ςυνοπτικό διαγωνιςμό ςφµφωνα µε τισ ακόλουκεσ διατάξεισ, ιτοι: 

 α) Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Αϋ147/8-8-2016) ∆θµόςιεσ Συµβάςεισ Ζργων, Ρροµθκειϊν και 

Υπθρεςιϊν (προςαρµογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).  

β) Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

αποκεντρωµζνθσ διοίκθςθσ – Ρρόγραµµα Καλλικράτθσ».  

γ) Του Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ κϊδικα ∆ιµων και Κοινοτιτων.  

δ) Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ µε τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 

νόµων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 

«Ρρόγραµµα ∆ιαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ». 

Θ ανάκεςθ τθσ προµικειασ κα γίνει κατόπιν ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ και  µε κριτιριο 

ανάκεςθσ  τθν πλζον ςυµφζρουςα από οικονοµικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει 

τιμισ (χαµθλότερθ τιµι) επί του ςυνόλου τθσ προμικειασ, άνευ ΧΠΑ, χωρίσ να απαιτείται 

χαμθλότερθ τιμι ανά είδοσ. 

Οι τιμζσ μονάδασ για κάκε είδοσ ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ παροφςασ μελζτθσ 

προζκυψαν από ζρευνα αγοράσ από το ελεφκερο εμπόριο. 

 

Το ςυνολικό κόςτοσ τθσ προμικειασ, βάςει του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ, ανζρχεται ςτο 

ποςό των 58.047,94 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΧΠΑ 24% και  6% το οποίο αναλφεται ωσ εξισ: 

ΠΟΟ ΜΕΛΕΣΘ 
ΑΝΕΤ ΧΠΑ ΧΠΑ 24% ΧΠΑ 6%  

ΠΟΟ ΜΕΛΕΣΘ 
ΜΕ  ΧΠΑ 

47.695,00 € 9.988,32 € 364,62 € 58.047,94 € 
 

και επιμερίηεται ανά ΚΑ ωσ εξισ:  
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ΚΑ ΠΡ/ΜΟΤ 
ΕΣΟΤ 2020 

ΠΛΣΩΘ 
ΠΡ/ΜΟΤ 
ΕΣΟΤ 2020  

ΤΝΟΛΟ 
ΑΝΕΤ ΧΠΑ ΧΠΑ 24% ΧΠΑ 6% 

ΤΝΟΛΟ 
ΜΕ ΧΠΑ 

10.6063.0002 
Οικονομικζσ, 
Διοικθτικζσ 

 
10.000,00€ 
 8.199,50 € 1.740,72 € 56,79 € 9.997,01 € 

15.6063.0002 
Κοινωνικζσ 
Τπθρεςίεσ 

 
 
1.000,00€ 433,00 € 38,40 € 16,38 € 487,78 € 

20.6063.0001 
Τπθρεςίεσ 
Κακαριότθτα
σ  Και 
Θλεκτροφωτι
ςμοφ 

 
 
 
 
 
25.000,00€ 20.351,50 € 4.255,44 € 157,23 € 24.764,17 € 

25.6063.0001 
Τπθρεςία 
Άρδευςθσ 

 
 
5.000,00€ 3.473,00 € 550,32 € 70,80 € 4.094,12 € 

30.6063.0002 
Τπθρεςία 
Σεχνικϊν 
Ζργων 

 
 
 
15.000,00€ 12.120,00 € 2.742,48 € 41,58 € 14.904,06€ 

35.6063.0002 
Τπθρεςίεσ 
Πραςίνου 

 
 
3.000,00€ 

 
 
2.426,00 € 

 
 
569,76 € 

 
 
3,12 € 

 
 
2.998,88 € 

50.6063.0002 
Δθμοτικι 
Αςτυνομία 

 
 
1.000,00€ 

 
 
692,00 € 

 
 
91,20 € 

 
 
18,72 € 

 
 
801,92 € 

ΓΕΝΛΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

 
60.000,00€ 47.695,00 € 9.988,32 € 364,62 € 58.047,94 € 

 

                                                    Γοφρνεσ: 18/08/2020 

Θ ςυντάξαςα                                                                              ΚΕΩΡΘΚΘΚΕ  

                                                                                       Ο Προϊςτάμενοσ Δ/νςθσ Διοικθτικϊν 

 

Σαςιοφδθ Καλλιρόθ                                                    ΒΑΛΛΑΚΘ ΝΛΚΟΛΑΟ  
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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΛΑ                 
 ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΛΟΤ 
 ΔΘΜΟ ΨΕΡΟΝΘΟΤ 
 Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν -Σμιμα Διοίκθςθσ 

 

ΜΕΛΕΣΘ ΜΕ ΑΡΛΚΜ. 18/2020 

«Προμικεια μζςων ατομικισ προςταςίασ εργαηομζνων 2020» 

CPV:18100000-0 

ΠΟΟΤ: 58.047,94 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΧΠΑ 24% και  6%  
Χρθματοδότθςθ: Μδιοι πόροι  
 
Κ.Α. ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΛΜΟΤ:  
 
Κ.Α.: 10.6063.0002 Οικονομικζσ, Διοικθτικζσ Τπθρεςίεσ,  με πίςτωςθ ποςοφ 10.000,00€ 
Κ.Α.: 15.6063.0002 Κοινωνικζσ Τπθρεςίεσ, με πίςτωςθ ποςοφ 1.000,00€ 
Κ.Α : 20.6063.0001 Τπθρεςίεσ Κακαριότθτασ Και Θλεκτροφωτιςμοφ, με πίςτωςθ  25.000,00€ 
Κ.Α.: 25.6063.0001 Τπθρεςία Άρδευςθσ, με πίςτωςθ ποςοφ 5.000,00€ 
Κ.Α.: 30.6063.0002 Τπθρεςία Σεχνικϊν Ζργων με πίςτωςθ ποςοφ 15.000,00€ 
Κ.Α.: 35.6063.0002 Τπθρεςίεσ Πραςίνου, με πίςτωςθ ποςοφ 3.000,00€ 
Κ.Α.: 50.6063.0002 Δθμοτικι Αςτυνομία με πίςτωςθ ποςοφ1.000,00€ 
 

 

ΣΕΨΝΛΚΕ ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΧΕ 

 Οι παρακάτω τεχνικζσ προδιαγραφζσ αφοροφν τα Μζςα Ατομικισ Ρροςταςίασ, δθλαδι κάκε 

ςφςτθμα ι μζςο το οποίο φοράει ι κρατάει ο εργαηόμενοσ ϊςτε να προςτατεφεται από ζναν ι 

περιςςότερουσ κινδφνουσ που απειλοφν τθν αςφάλεια και τθν υγεία του, κατά τισ ϊρεσ τθσ 

εργαςίασ του.  

Τα προσ προμικεια είδθ κα πρζπει να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ και απολφτωσ ςφμφωνα με τουσ 

όρουσ των αντίςτοιχων τεχνικϊν προδιαγραφϊν, τθν προςφορά του αναδόχου και το δείγμα.  

Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των Μ.Α.Ρ. εναρμονίηονται με τα ιςχφοντα πρότυπα τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ, ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 43726/7-6-2019 (ΦΕΚ 2208/Β/8-6-2019). 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι ότι τα προςφερόμενα είδθ κα είναι απολφτωσ ςφμφωνα με τισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ.  

Επίςθσ απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ προςκόμιςθ δειγμάτων για όςα είδθ απαιτείται δείγμα 

από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ.  
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Μθ προςκόμιςθ των δειγμάτων επιφζρει ποινι αποκλειςμοφ εκτόσ από τα είδθ με Α/Α 22. 

Μονωτικά Εργαλεία και με Α/Α 38 Αναπνευςτικι Συςκευι. Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να 

υποβάλλουν προςφορά για όλα τα είδθ τθσ μελζτθσ. 

Ραράλειψθ υποβολισ προςφοράσ για κάποιο είδοσ επιφζρει τον αποκλειςμό του 

ενδιαφερόμενου.  

 Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν το ζντυπο τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ που 

ςυνοδεφει τθν παροφςα μελζτθ. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ κα είναι δεςμευτικζσ ςε όλθ τθ 

διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 

Το ςφνολο τθσ προμικειασ κα ζχει υλοποιθκεί μζχρι το τζλοσ του ζτουσ 2020, με δυνατότθτα 

παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ ζωσ και τζςςερισ (4) μινεσ πζραν τθσ λιξθσ τθσ, λόγω ανωτζρασ βίασ, 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ παράταςθ τθσ ςφμβαςθσ δεν κα επιφζρει υπζρβαςθ τθσ 

προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ του διαγωνιςμοφ. Εφόςον ο Διμοσ αςκιςει το παραπάνω δικαίωμά 

του, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να το αποδεχκεί και να εκτελζςει τθν προμικεια με τουσ ίδιουσ 

όρουσ και προχποκζςεισ, με αυτοφσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ.  

Θ παράδοςθ των ποςοτιτων ειδϊν κα γίνεται τμθματικά ι όπωσ διαφορετικά επικυμοφν οι 

υπθρεςίεσ του Διμου Χερςονιςου και κατόπιν εντολισ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Διμου, ςτα 

μζτρα - μεγζκθ που κα ηθτθκοφν και ςτισ εγκαταςτάςεισ που κα υποδειχκοφν από τισ υπθρεςίεσ 

του Διμου, με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ του προμθκευτι, από τθν θμερομθνία υπογραφισ 

τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ εντολι κα δίδεται τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) θμζρεσ νωρίτερα από τθν θμερομθνία 

παραδόςεωσ με οποιοδιποτε πρόςφορο τρόπο (προφορικά ι μζςω θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου).  

 
ΓΕΝΛΚΘ ΑΠΑΛΣΘΘ: (Σφμφωνα με το με αρ. πρωτ. Ρ1/842/11-04-2013 ζγγραφο του Υπ. 
Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων – Γενικι Δ/νςθ Κρατικϊν 
Ρρομθκειϊν) Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό υποχρεοφνται μαηί με τθν τεχνικι τουσ 
προςφορά, να προςκομίςουν για όλα τα υπό προμικεια Μζςα Ατομικισ Ρροςταςίασ για τα 
οποία απαιτείται CE:  
• Ριςτοποίθςθ-Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE του καταςκευαςτι μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι    
γλϊςςα 
 
θµειϊςεισ:  
• Στθν τεχνικι προςφορά κα πρζπει να προςδιορίηεται θ κλίµακα µεγεκϊν για τα είδθ τα οποία 
απαιτείται.  
• Στθν τεχνικι προςφορά κα πρζπει να αναφζρεται ο καταςκευαςτισ κάκε προϊόντοσ κακϊσ και 
θ εµπορικι ονοµαςία αυτοφ (εφόςον διακζτει).  
 
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται  - επί ποινι αποκλειςμοφ -  για τα είδθ που διακζτουν ςιμανςθ CE 
να αναφζρει ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τα πρότυπα και τα αντίςτοιχα εικονόςθμα όπου 
απαιτοφνται. 
Ο Διμοσ Χερςονιςου διατθρεί το δικαίωμα ςε περίπτωςθ ποιοτικισ αςτοχίασ ι όποτε κρίνει 
ςκόπιμο να προβεί ςε εργαςτθριακό ζλεγχο για τθν επιβεβαίωςθ τθσ τιρθςθσ των ποιοτικϊν 
απαιτιςεων και των απαιτιςεων αςφαλείασ.  
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Τα προςφερόμενα μζςα ατομικισ προςταςίασ πρζπει να καλφπτουν τισ παρακάτω τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ: 
 
 
1. ΓΑΝΣΛΑ ΑΠΟ ΝΛΣΡΛΛΛΟ  
Πεδίο χριςθσ : Σε εργαςίεσ που απαιτείται προςταςία από ιςχυρά χθμικά ι μικροοργανιςμοφσ 
όπωσ ςτθν κακαριότθτα και ςε ψεκαςμοφσ. 
Ψαρακτθριςτικά: Μικοσ περίπου 32 cm, πάχοσ 0,5 mm 
Είναι καταςκευαςμζνα από νιτρίλιο με εςωτερικι επζνδυςθ από ανκιδρωτικό υλικό. 
υμμορφϊνονται με τα πρότυπα ΕΝ 388, ΕΝ 420, ΕΝ 374-1 ,ΕΝ 374-5 με επίπεδα μθχανικϊν 
αντοχϊν 4,1,0,1,Ψ όπου ςθμαίνει: 
4 (τριβι),1 (κοπι με λεπίδα),1 (διάτρθςθ), Χ (αντοχι κοπισ λεπίδασTDM) 
Μεγζκθ: 7 ζωσ 11 
ιμανςθ: 
CE, Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ  προϊόντοσ , Ζτοσ καταςκευισ 
Εικονόςθμο  προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 4,1,1,Χ 
Εικονόςθμο προςταςίασ από χθμικζσ ουςίεσ και μικροοργανιςμοφσ. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
(Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ) 
(Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ - διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα) 
 
2. ΓΑΝΣΛΑ ΑΠΟ ΤΧΑΜΑ ΚΑΛ ΝΛΣΡΛΛΛΟ  
Πεδίο χριςθσ : Εργαςίεσ ςτισ οποίεσ το εμπρόσ μζροσ τθσ παλάμθσ μπορεί να εκτεκεί ςε χθμικζσ 
ουςίεσ ι ςε υγρό περιβάλλον όπωσ ςτα ςυνεργεία ςυντιρθςθσ ςε υγρό περιβάλλον, ςε 
υδραυλικοφσ και ςε βαφζσ. 
Ψαρακτθριςτικά : Μικοσ περίπου 25cm και πάχοσ 0,5 mm. 
Το εμπρόσ μζροσ τθσ παλάμθσ, τα δάκτυλα και ο αντίχειρασ  είναι καταςκευαςμζνα από νιτρίλιο 
ϊςτε να το προςτατεφει από χθμικζσ ουςίεσ ενϊ το πίςω από φφαςμα ϊςτε να είναι πιο 
εφχρθςτο. Ζχουν ελαςτικι μανςζτα. 
υμμορφϊνονται με τα πρότυπα ΕΝ 388, EN420 με επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν 4,1,3,2 όπου: 
4(τριβι) 
1(κοπι με λεπίδα) 

ΕΝ388  

ΕΝ420  
 

ΕΝ374-1  
 
 

ΕΝ374-5  
 
 

CE 
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3(διάςχιςθ) 
2(διάτρθςθ)  
 
Μζγεκοσ: 6 ζωσ 11  
ιμανςθ:       
CE 
Καταςκευαςτισ , Κωδικόσ  προϊόντοσ , Ζτοσ καταςκευισ. 
Εικονόςθμο  για προςταςία από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 4,1,3,2. 
 
(Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ) 
(Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ - διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα) 
 

3. ΜΑΚΑ ΧΛΛΣΡΟΤ P1 ι P2.  

Για τθν προςταςία αναπνοισ για απαςχολοφμενουσ ςε εργαςίεσ αποκομιδισ απορριμμάτων 
(εργάτεσ και οδθγοί), οδοκακαριςτζσ, εργαηόμενοι κακαριςμοφ εςωτερικϊν χϊρων, και γενικά 
εργαςίεσ που απαιτοφν προςταςία από αδρανι ςκόνθ και ενοχλθτικζσ οςμζσ.  
Ρρότυπα: EN 149 FFP1 ι ΕΝ 149 FFP2 
Χαρακτθριςτικά: Μάςκα  με  ενςωματωμζνο φίλτρο κατακράτθςθσ ςκόνθσ από ςυνκετικό υλικό 
με διπλό ιμάντα προςαρμογισ που καλφπτει  μφτθ, ςτόμα, και πθγοφνι. Διακζτει βαλβίδα 
εκπνοισ (για άνετθ και ςυνεχι χριςθ). Εςωτερικό ςτεγανοποιθτικό αφρϊδεσ ςτθ μφτθ και ζλαςμα 
για καλφτερθ εφαρμογι. Δε μειϊνει το οπτικό πεδίο του χριςτθ και επιτρζπει τθ χριςθ 
προςτατευτικϊν γυαλιϊν. 
Σιμανςθ: Θ μάςκα και τα φίλτρα κα ζχουν ανεξίτθλα τυπωμζνα τα εξισ :           
CE 
FFP1 ι FFP2  
Καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ καταςκευισ  
Κωδικόσ εργαςτθρίου πιςτοποίθςθσ 
(Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ) 
(Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ - διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα) 

 

4. ΠΑΝΣΕΛΟΝΛΑ ΕΡΓΑΛΑ 
Πεδίο χριςθσ: ςτο απαςχολοφμενο εργατοτεχνικό προςωπικό ςτθν κακαριότθτα, κιπουσ, τεχνικά 
ςυνεργεία κ.λ.π. 
Ραντελόνι εργαςίασ  με ελαςτικι μζςθ και φερμουάρ, χρϊματοσ μπλε ςκοφρο. Κα διατίκενται   
από μεγζκθ από 38 εωσ 62.  
Υλικό καταςκευισ: βαμβακερό 100% και το οποίο δεν ςυρρικνϊνεται πλζον του 3% , με δφο 
ανακλαςτικζσ ταινίεσ ςε κάκε μπατηάκι, φάρδουσ 5cm θ κακεμία. Φζρει δφο τςζπεσ ςτο 
μπροςτινό μζροσ ςτο φψοσ τθσ μζςθσ, μία πλαϊνι τςζπθ και μια τςζπθ ςτο πίςω μζροσ.  

 
Συμμορφϊνεται  με τα πρότυπα ΕΝ13688 

  (Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ) 
  (Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ - διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ μεταφραςμζνθ    
   ςτθν ελλθνικι γλϊςςα) 
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5. ΜΠΛΟΤΗΑΚΛ T-SHIRT  
Ψαρακτθριςτικά:. Unisex t-shirt μπλουηάκι, 150 γρ. - 100% βαμβάκι με κοντά μανίκια, και 
κυλινδρικι λαιμόκοψθ. Μοντζρνο ςτυλ με διπλζσ ραφζσ ςτο κολάρο, ςτα μανίκια και ςτο 
τελείωμα. Αποτφπωςθ λογότυπου ςτθν πλάτθ : «ΔΘΜΟΣ ΧΕΣΟΝΘΣΟΥ», 2-3 πόντουσ το κάκε 
γράμμα.  
ιμανςθ: 
 Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ  προϊόντοσ 
(Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ) 

 

6. ΑΝΑΚΛΑΣΛΚΑ ΓΛΛΕΚΑ   
Πεδίο χριςθσ: Σε όςουσ εργάηονται κοντά ςε κινοφμενα οχιματα (απορριμματοφόρα, 
κακαριότθτα, κλπ.) 
Ψαρακτθριςτικά: Είναι γιλζκα με ζντονα διακρινόμενο χρϊμα με δφο οριηόντιεσ λωρίδεσ  από 
ειδικό αντανακλαςτικό υλικό υψθλισ χρωματικισ αντίκεςθσ. Το υλικό καταςκευισ του γιλζκου είναι 
προτιμότερο να είναι 85% πολυεςτζρασ και 15% βαμβάκι.  
Στθν πλάτθ κα φζρει τφπωμα: ΔΘΜΟΣ ΧΕΣΟΝΘΣΟΥ (Χρϊμα γραμμάτων: μαφρο, μζγεκοσ 3-4 cm)  

υμμορφϊνονται με τα πρότυπα ΕΝ ISO 20471 
ιμανςθ:            
 CE 
 Καταςκευαςτισ, κωδικόσ του προϊόντοσ 
 Εικονόςθμο για αντανακλαςτικζσ ενδυμαςίεσ και ο κωδικόσ  2  

 
Σα ανακλαςτικά γιλζκα κα φζρουν διακριτικά ΔΘΜΟ ΨΕΡΟΝΘΟΤ διαςτάςεων γραμμάτων 
3cm- 4cm 
(Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ) 
(Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ - διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα) 

 

7. ΆΡΒΤΛΑ ΑΧΑΛΕΛΑ  
Άρβυλα αςφαλείασ S3 με μεταλλικό ζνκετο 
Πεδίο χριςθσ : Για όλεσ τισ εργαςίεσ. 
Ψαρακτθριςτικά: Μποτάκι αςφαλείασ ωσ τον αςτράγαλο από δζρμα αγελάδασ και ανκεκτικό ςε 
ςφγκρουςθ και διάτρθςθ. Λαιμόσ με βάτα για μεγαλφτερθ άνεςθ και ςφςτθμα κλειςίματοσ με 
κορδόνια. Σόλα καταςκευαςμζνθ από διογκωμζνθ πολυουρεκάνθ και καουτςοφκ νιτριλίου. 
Να διακζτει τα: S3+CI+HRO+HI+SRC 
Αντιςτατικό παποφτςι, απορρόφθςθ ενζργειασ ςτθν περιοχι πτζρνασ, ανκεκτικό ςτα καφςιμα και 
τθ βενηίνθ, υδατοαπωκθτικό άνω μζροσ, μόνωςθ από κρφεσ επιφάνειεσ , αντοχι ςε επαφι με 
ηεςτό ζωσ 300° C, αντοχι ςε ςφγκρουςθ (200 joules) και αντοχι ςε διάτρθςθ 
(1100N.min.).Ανκεκτικι ςτθν ολίςκθςθ μπότα ςφμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Ρρότυπα ENV 13287: 
2001. 
Περιγραφι των μερϊν: 
ΡΑΝΩ ΜΕΟΣ: υδατοαπωκθτικό δζρμα δζρματοσ αγελάδασ αδιάβροχο, μαφρο χρϊμα, πάχουσ 
μεταξφ 2,0 ζωσ 2,2 mm. Λαιμόσ με βάτα για μεγαλφτερθ άνεςθ. 
ΦΟΔΑ: επζνδυςθ πολυαμιδίου με υψθλι αντοχι ςτθν τριβι και αναπνευςιμότθτα 
ΚΑΛΑΡΟΔΛ: ιδιαίτερα φαρδφ για να ταιριάηει ςε όλα τα είδθ ποδιϊν. 
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ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΑΚΤΥΛΩΝ: από ατςάλι, ανκεκτικό ςτθν κροφςθ (200 joules). Τφποσ Anga 522, 
εξαιρετικά ευρφσ ςχεδιαςμόσ. 
ΕΝΔΛΑΜΕΣΘ ΣΟΛΑ ΑΝΚΕΚΤΛΚΘ ΣΤΘ ΔΛΑΤΘΣΘ: από ατςάλι, αντοχι ςτθ διάτρθςθ (1100 N) 
ΕΣΩΤΕΛΚΘ ΣΟΛΑ: Ενιαίο μθ υφαςμζνο φφαςμα, γκρι χρϊματοσ. 
ΣΟΛΑ: Ενδιάμεςθ ςόλα από διογκωμζνθ πολυουρεκάνθ και εξωτερικι ςόλα από καουτςοφκ 
νιτριλίου, ανκεκτικι ςτα καφςιμα και τθ βενηίνθ, ςε ςυνκικεσ κρφο και ςε κερμι επαφι μζχρι 
300° C. 
Ο ςυνδυαςμόσ και των δφο υλικϊν παρζχει ςτθ μπότα ελαφρότθτα, ευκαμψία και υψθλι 
απορρόφθςθ κραδαςμϊν. Θ  ςόλα ςχεδιάςτθκε ζτςι ϊςτε να αποφεφγεται κάκε κίνδυνοσ 
ολίςκθςθσ χάρθ ςτο ςφςτθμά του με αντιολιςκθτικζσ ςχιςμζσ "Σφςτθμα μθ κάμψθσ" ςτο 
εξωτερικό μζροσ τθσ ςόλασ. 
υμμορφϊνονται με τα πρότυπα ΕΝ ISO 20344, ΕΝ ISO 20345 
Απαιτοφμενα μεγζκθ: από 35 ωσ 50 
ιμανςθ: 
CE 
Καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ καταςκευισ  
Το ςφμβολο S3 που ςυμβολίηει:  
 Ρροςταςία δακτφλων 200J 
 Απορρόφθςθ μθχανικισ ενζργειασ ςτθ φτζρνα 
 Υδατοπερατότθτα και απορρόφθςθ νεροφ 
 Ρροςταςία τθσ ςόλασ ζναντι διάτρθςθσ 
 Ρροςταςία αςτραγάλου 
 Αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ 
 Στθ ςόλα oil resistant 
 CI ζναντι ψφχουσ 
 HRO υδατοαπωκθτικό  
 HI αντοχι κερμότθτασ εωσ 300ο C 
 SRC Βακμόσ αντιολίςκθςθσ 
 (Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ) 
(Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ - διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα) 

 
8. ΝΛΣΕΡΑΔΕ (ΑΚΑΚΛ-ΠΑΝΣΕΛΟΝΛ)  

Πεδίο χριςθσ: Στουσ οδοκακαριςτζσ, ςτουσ εργάτεσ κακαριότθτασ, ςτουσ εργάτεσ κιπων και 
ςτουσ κθπουροφσ, ςε όλουσ τουσ εργαηόμενουσ ςτα τεχνικά ςυνεργεία.  
Ψαρακτθριςτικά: Οι νιτςεράδεσ ακολουκοφν τισ προβλζψεισ του ΕΝ 343:2003+A1:2007 ςε ό,τι 
αφορά τισ μθχανικζσ αντοχζσ, τθν αντοχι ςτο πλφςιμο και τθν ςιμανςθ. Τα επίπεδα αντοχϊν 
είναι: 

 Αδιαβροχοποίθςθ  3 
 Διαπνοι 3  

Με 2 οριηόντιεσ λωρίδεσ από ειδικό αντανακλαςτικό υλικό,για το παντελόνι και 2 οριηόντιεσ και 2 
κάκετεσ για το ςακάκι. 
Είναι καταςκευαςμζνεσ από ςυνκετικό υλικό  με επζνδυςθ πολυουρεκάνθσ. Κλείςιμο με 
φερμουάρ και κουμπιά πρεσ μπουτόν, τςζπεσ εξωτερικζσ. Το ςακάκι διακζτει κουκοφλα που όταν 
δεν χρθςιμοποιείται τοποκετείται ςε κικθ που είναι ςτο πίςω μζροσ τθσ νιτςεράδασ. Επίςθσ, 
περιλαμβάνουν ταινίεσ (2) ςτον κορμό ςφμφωνα με πρότυπο ΕΝ ISO 20471:2013.  
Τα ςακάκια να φζρουν διακριτικά ΔΘΜΟ ΨΕΡΟΝΘΟΤ διαςτάςεων γραμμάτων 3cm- 4cm 
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Ραντελόνι με ηϊνθ μζςθσ, ςτισ τςζπεσ ζχει άνοιγμα ςτα πλάγια ζτςι ϊςτε ο χριςτθσ να ζχει 

πρόςβαςθ ςτα ροφχα του, ανακλαςτικζσ ταινίεσ ςε κάκε μπατηάκι, ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 

ISO 20471:2013. 

Μζγεκοσ: S ζωσ 3XL  
(Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ) 
(Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ - διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα) 
 

9. ΚΑΠΕΛΑ ΣΤΠΟΤ ΜΠΕΛΗΜΠΟΛ  

Πεδίο χριςθσ: ςε όλουσ τουσ εργαηόμενουσ των τεχνικϊν ςυνεργείων. 

Ψαρακτθριςτικά: Κα είναι τφπου μπζιημπολ. Καπζλα προςταςίασ από τον ιλιο (υφαςμάτινα) με 

γείςο (τφπο τηόκεϊ) με προςτατευτικό κζλυφοσ από ΑΒS για προςταςία από χτυπιματα και 

γδαρςίματα. Εφαρμόηει με ειδικό κλιπ ςτο πίςω μζροσ του καπζλου.  

Υλικό καταςκευισ: 80% πολυεςτζρασ και 20% βαμβάκι. 

Τα καπζλα να φζρουν διακριτικά ΔΘΜΟ ΨΕΡΟΝΘΟΤ 

Ρρότυπα: CE, EN-812  

(Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ) 
(Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ - διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα) 
 

10. ΓΤΑΛΛΑ ΠΡΟΣΑΛΑ ΑΠΟ ΘΛΛΑΚΘ ΑΚΣΛΝΟΒΟΛΛΑ  
Πεδίο χριςθσ: Σε εργαςίεσ ςτο φπαικρο τουσ κερινοφσ μινεσ. 
Ψαρακτθριςτικά : Οπτικόσ δίςκοσ με προςταςία ζναντι θλιακι ακτινοβολίασ.  
Υλικό καταςκευισ: πολυκαρβονικό.  
Επαρκισ μθχανικι αντοχι ζναντι τριβισ και βραχίονεσ ςτιριξθσ ρυκμιηόμενου μικουσ για 
καλφτερθ προςαρμογι. 
υμμορφϊνονται με τα πρότυπα ΕΝ 166, EN 169, ΕΝ 170, ΕΝ 172 
ιμανςθ:  
Στουσ βραχίονεσ :  
CE 
Καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ καταςκευισ  
F μθχανικι αντοχι 
 
Στον οπτικό δίςκο: 
1 οπτικι κλάςθ 
6-2,5  ςυμβολίηει τθ δυνατότθτα απορρόφθςθσ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του υπζρυκρου φάςματοσ 
F μθχανικι αντοχι 
Κ Ρροςταςία ζναντι τθσ τριβισ 
 
(Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ) 
(Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ - διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα) 
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11.ΜΠΟΤΧΑΝ ΑΔΛΑΒΡΟΨΟ  

Πεδίο χριςθσ: ςτουσ οδοκακαριςτζσ, ςτουσ εργάτεσ κακαριότθτασ, ςτουσ εργάτεσ κιπων και 

τουσ κθπουροφσ, ςτουσ απαςχολοφμενουσ με τα αςφαλτικά και τισ χωματουργικζσ εργαςίεσ. (ςε 

όλουσ τουσ εργαηόμενουσ ςτα τεχνικά ςυνεργεία) κλπ .  

Ψαρακτθριςτικά: Τηάκετ υψθλισ ορατότθτασ, αδιάβροχο. Είναι κίτρινο φωςφοριηζ από υλικό 
300D polyester Oxford nylon / PVC με ανακλαςτικι ταινία τφπου  3Μ Scotchlite ™, κρυμμζνθ 
κουκοφλα, μανςζτα ςτα μανίκια, 2 κάτω κικεσ, εξωτερικι τςζπθ κινθτοφ. 

υμμορφϊνεται με τα πρότυπα: 

ΕΝ 20471:2013 αντανακλαςτικότατα 3 

ΕΝ 343:2003+Α1:2007 Αδιαβροχοποίθςθ 3, Διαπνοι 3 

 Διακζςιμα μεγζκθ:S- 3XL 

Σιμανςθ   
 CE, 
 Καταςκευαςτισ προϊόντοσ 
 Κωδικόσ προϊόντοσ  

 
(απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ ) 
(Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ - διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ  μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα) 
 
12.ΓΑΛΟΣΕ  
Πεδίο χριςθσ: Εργαςίεσ ςε φπαικρο κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ. 
Ψαρακτθριςτικά: Αδιάβροχθ μπότα από ςυνκετικό υλικό,  με αντιολιςκθτικι ςόλα, 
προςτατευτικά  δακτφλων ζναντι κροφςθσ 200 J και προςτατευτικό ζναντι διάτρθςθσ.  
Μεγζκθ: 39-47 
υμμορφϊνονται με τα πρότυπα ΕΝ ISO 20344, ΕΝ ISO 20345 
ιμανςθ: 

 CE 
 Καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ ,ζτοσ καταςκευισ, μζγεκοσ 
 Το ςφμβολο S5 που ςυμβολίηει: 
 Ρροςταςία δακτφλων  
 Απορρόφθςθ μθχανικισ ενζργειασ ςτθ φτζρνα  
 Υδατοπερατότθτα και απορρόφθςθ νεροφ 
 Ρροςταςία τθσ ςόλασ ζναντι διάτρθςθσ 
 Αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ  

 
 (Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ) 
(Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθ - διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα) 
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13.ΩΣΟΑΠΛΔΕ  
Πεδίο χριςθσ: Ππου ο κόρυβοσ υπερβαίνει τα 90 dB(Α) υποχρεωτικά και δυνθτικά όπου 
υπερβαίνει τα 85 dB(Α). Αφορά εργαηόμενουσ όπωσ χειριςτζσ μθχανθμάτων και εργάτεσ.    
Περιγραφι: Κζλυφοσ από ςυνκετικό υλικό και ςτεφάνθ ςτιριξθσ ςτο κεφάλι. Μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν και για ανκιδρωτικζσ επενδφςεισ ςτουσ δακτυλίουσ που ζρχονται ςε επαφι με 
το ζξω αυτί, για να είναι πιο εφχρθςτεσ. 
υμμορφϊνονται με τo πρότυπο ΕΝ 352 
ιμανςθ:   Οι ωτοαςπίδεσ ζχουν ανεξίτθλα τυπωμζνα τα εξισ           

 CE 
 Καταςκευαςτισ, ζτοσ καταςκευισ  
 Κωδικόσ του προϊόντοσ  

 
Συνοδεφονται από διάγραμμα με τθν εξαςκζνθςθ του ακουόμενου ιχου ανά οκτάβα 
ςυχνοτιτων.  
 
(Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ) 
(Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ - διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα) 
 
14. ΜΑΚΑ ΘΜΛΕΩ ΠΡΟΩΠΟΤ ΜΕ ΤΠΟΔΟΨΘ ΓΛΑ ΔΤΟ ΧΛΛΣΡΑ Α2Ρ3 . 
 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΛΚΑ ΧΛΛΣΡΑ ΜΑΚΩΝ 
Πεδίο χριςθσ: κατά τισ εργαςίεσ με χθμικζσ ουςίεσ και μικροοργανιςμοφσ. 

Ψαρακτθριςτικά: Κυρίωσ μάςκα από ςυνκετικό υλικό με ιμάντεσ προςαρμογισ που κα 
καλφπτουν μφτθ, ςτόμα και πθγοφνι. Είναι προτιμότερθ μάςκα με διπλά φίλτρα (χρϊματοσ καφζ 
και λευκοφ): Α13 (ζναντι οργανικϊν αερίων/ατμϊν/ςωματιδίων και για προςταςία ςε μικρζσ 
ςυγκεντρϊςεισ ρφπων) ι Α23 -εφόςον διακζτει θ καταςκευάςτρια εταιρία- ζναντι οργανικϊν 
αερίων/ατμϊν/ςωματιδίων και για προςταςία ςε μεςαίεσ ςυγκεντρϊςεισ ρφπων).   
Ρρότυπα: ΕΝ 140 για τθ μάςκα και ΕΝ 14387 για φίλτρα.  
Τα φίλτρα να ταιριάηουν και ςτθν μάςκα ολοκλιρου προςϊπου να υπάρχει μθχανιςμόσ  τςεκ αν 
ζχει φορεκεί ςωςτά από τον χριςτθ. 
 
Σιμανςθ: Θ μάςκα και τα φίλτρα πρζπει να ζχουν ανεξίτθλα τυπωμζνα τα εξισ:  

 CE  
 Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ (ςτα φίλτρα και θμερομθνία λιξθσ).  
 Κωδικόσ Εργαςτθρίου Ριςτοποίθςθσ  
 Χρωματικόσ κωδικόσ φίλτρων (καφζ και άςπρο)  
 Το ζτοσ καταςκευισ επικυμθτό να είναι αυτό τθσ πιο πρόςφατθσ παραγωγισ του 

εργοςταςίου 
 
 (Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ) 
(Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ ι διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα) 
Χίλτρα Α2Ρ3 
Φίλτρο Α2 3 (χρϊματοσ καφζ και λευκοφ) που παρζχει προςταςία από οργανικά αζρια και 
ατμοφσ και ςωματίδια 
 
Ρρότυπα: ΕΝ 14387 για φίλτρα Τα φίλτρα κα ταιριάηουν και ςτθν μάςκα ολοκλιρου προςϊπου 
κα υπάρχει μθχανιςμόσ  τςεκ αν ζχει φορεκεί ςωςτά από τον χριςτθ . 
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Σιμανςθ: τα φίλτρα πρζπει να ζχουν ανεξίτθλα τυπωμζνα τα εξισ:  

 CE  
 Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ, θμερομθνία λιξεωσ φίλτρων.  
 Κωδικόσ Εργαςτθρίου Ριςτοποίθςθσ  
 Χρωματικόσ κωδικόσ φίλτρων (καφζ και άςπρο)  
 Το ζτοσ καταςκευισ επικυμθτό να είναι αυτό τθσ πιο πρόςφατθσ παραγωγισ του 

εργοςταςίου 
 
(Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ) 
(Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ - διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα) 

 
 

15. ΚΡΑΝΟ ΓΛΑ ΠΡΟΣΑΛΑ ΑΠΟ ΠΣΩΘ  
 

 Πεδίο χριςθσ : Σε χϊρουσ όπου εκτελοφνται εργαςίεσ ςε διαφορετικά επίπεδα και φψθ , ςε 

θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ. 

Ψαρακτθριςτικά : Κράνοσ με οπζσ για προςταςία από πτϊςθ. Το εξωτερικό κζλυφοσ αποτελείται 
από ςυνκετικό υλικό, για να είναι περιςςότερο εργονομικό, πρζπει να  εξαςφαλίηει προςταςία 
από κροφςεισ πλευρικι, εμπρόςκια και οπίςκια 

 Οι κατακόρυφοι ιμάντεσ του κεφαλοδζματοσ είναι από ςυνκετικζσ ίνεσ. 
 Θ ρφκμιςθ του ιμάντα του αυχζνα γίνεται με κοχλία μίασ κίνθςθσ ,για να ρυκμίηεται και 

αφοφ ζχει φορεκεί. 
 Στον ιμάντα προςϊπου υπάρχει ανκιδρωτικι επζνδυςθ από δζρμα, θ οποία μπορεί να 

αντικακίςταται  και να πλζνεται . 
 Θ μετάβαςθ ςτθ λειτουργία EN397 ρυκμίηει τθ δφναμθ απελευκζρωςθσ του υποςιάγωνου 

ςε λιγότερο από 25daN, (250N), επιτρζποντασ τθν αποδζςμευςθ του chinstrap ςε 
περίπτωςθ αςφυξίασ, για να αποφευχκεί ο κίνδυνοσ πνιγμοφ.  

 Θ μετάβαςθ ςτθ λειτουργία EN12492 ρυκμίηει τθ δφναμθ απελευκζρωςθσ 
απελευκζρωςθσ του υποςιάγωνου ςε περιςςότερο από 25daN, (250N), αποτρζποντασ τθν 
απελευκζρωςθ του υποςιάγωνου  και τον περιοριςμό του κινδφνου απϊλειασ του 
κράνουσ ςασ ενϊ εργάηεςτε ςε φψοσ. 

 EN397 MM LD -40 ° C, EN50365, EN12492 -40 ° C, ANSI Z89.1 Τφποσ 1 Κατθγορία C HT LT -
40 ° C.  

 Διακζτει οπζσ για καλφτερο εξαεριςμό 
 Διάρκεια αςφαλοφσ χριςθσ: 5 χρόνια από τθν θμερομθνία καταςκευισ 

υμμορφϊνονται με τα πρότυπα ΕΝ 397, MM LD -40 ° C, EN50365, EN12492 -40 ° C, ANSI Z89.1 
Σφποσ 1 Κατθγορία C HT LT -40° C.  
ιμανςθ: 

 CE 
 Καταςκευαςτισ , Κωδικόσ προϊόντοσ ,Ζτοσ καταςκευισ1000 vac (προςταςία από θλεκτρικό 

ρεφμα ) 
 CLASS 0 
 Σφμβολο ΜΜ: προςταςία από λιωμζνα μζταλλα 
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Επίςθσ υπάρχει αυτοκόλλθτθ ετικζτα ςτα ελλθνικά με πλθροφορίεσ για τθν  αςφαλι χριςθ, 

ςυντιρθςθ και αποκικευςθ.  

(Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ) 

(Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ - διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα) 

16. ΧΟΡΜΕ ΕΡΓΑΛΑ 

Πεδίο χριςθσ: ςτο απαςχολοφμενο εργατοτεχνικό προςωπικό (χειριςτζσ μθχανθμάτων ζργου, 

θλεκτρολόγοι, τεχνίτεσ κ.λ.π.)  

 Φόρμα εργαςίασ 
 Να κλείνει μπροςτά με φερμουάρ υψθλισ αντοχισ. 
 Μία πλαϊνι τςζπθ ςτον αριςτερό μθρό που κλείνει με καπάκι και velcro.  
 Μία τςζπθ μπροςτά ςτο δεξί μθρό που κλείνει με καπάκι και velcro. 
 Δφο τςζπεσ λοξζσ μπροςτά, μία τςζπθ που κλείνει με καπάκι πίςω δεξιά και μία τςζπθ 

χωρίσ καπάκι πίςω αριςτερά. 
 Μία τςζπθ εργαλείων ςτο δεξιό μθρό. 
 Μία τςζπθ ςτο ςτικοσ που κλείνει με καπάκι και velcro (κατάλλθλθ για κζντθμα). 
 Κικθ για επιγονατίδεσ. 
 υκμιηόμενεσ τιράντεσ με πλαςτικά clips. 
 Να διακζτει ανακλαςτικι ταινία ςτο κάκε μπατηάκι, με ανακλαςτικό υλικό 8910 
 Σφνκεςθ:65% Ρολυζςτερ 35%Βαμβάκι, 240 gr/m2 
 Σιμανςθ :CE 
 Χρϊμα: Μπλε-γκρι/πορτοκαλί 
 Μεγζκθ: S-6XL 
 Ζτοσ καταςκευισ  
 
υμμορφϊνεται με τισ βαςικζσ απαιτιςεισ υγιεινισ και αςφάλειασ ςφμφωνα με τον 
κανονιςμό (ΕΕ)2016/245 
Πρότυπο : EN ISO 13688:2013 
 (Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ) 

(Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ - διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ μεταφραςμζνθ ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα) 

17. ΓΑΝΣΛΑ ΔΕΡΜΑΣΟΠΑΝΛΝΑ 

Πεδίο χριςθσ : Εργαςίεσ ςτισ οποίεσ απαιτείται προςταςία από απλοφσ μθχανικοφσ κινδφνουσ, 
(τριβζσ, ςυμπιζςεισ, εκδορζσ) ςε ςτεγνό περιβάλλον όπωσ εργαηόμενοι ςε απορριμματοφόρα, 
οικοδόμοι, ςε κιπουσ, μθχανοτεχνίτεσ.  
Ψαρακτθριςτικά : Ζχουν μικοσ περίπου 25 cm και πάχοσ περίπου 1,2 mm. Το εμπρόσ μζροσ του 
γαντιοφ, (παλάμθ, δάχτυλα και αντίχειρασ) είναι από επεξεργαςμζνο βόειο δζρμα. Το πίςω μζροσ 
είναι βαμβακερό φφαςμα με ελαςτικι ταινία ςφςφιξθσ. 
Διακζςιμα μεγζκθ: 8 ζωσ 12  (S/8, M/9, L/10, XL/11, XXL/12) 
υμμορφϊνονται με τα πρότυπα ΕΝ 420, ΕΝ 388 με επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν: 

 3 (τριβι)  
 1 (κοπι με λεπίδα) (δοκιμι Coupe) 
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 4 (διάςχιςθ) 
 3 (διάτρθςθ) 
 Χ(αντοχι κοπισ  λεπίδασ(δοκιμι Coupe) 

ιμανςθ: 
 CE       
 Ρρομθκευτισ, κωδικόσ  προϊόντοσ , Ζτοσ καταςκευισ . 
 Εικονόςθμο προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 3,1,4,3, 
 Μθχανικοί Κίνδυνοι 

 

  

 (Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ) 

(Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ - διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα) 

 

18. ΓΑΝΣΛΑ ΜΟΝΩΣΛΚΑ ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΤ 

Πεδίο χριςθσ : Εργαςίεσ ςε χαμθλι τάςθ . 
Ψαρακτθριςτικά : Να ζχουν μικοσ 35cm και να είναι καταςκευαςμζνα από ςυνκετικό υλικό χωρίσ 
ραφζσ. 
Να ςυμμορφϊνονται με τα πρότυπα ΕΝ 60903,  
Μζγεκοσ: 8-11 
ιμανςθ: 

 CE 
 00 (Ρροςταςία μζχρι 500V) 
 RC (Αυξθμζνθ μθχανικι αντοχι,αντοχι ςε όηον,οξζα, πετρελαιοειδι, ψφχοσ) 
 Κωδικόσ εργαςτθρίου πιςτοποίθςθσ 
 Ζτοσ και μινασ καταςκευισ  
 Σιμα διεκνοφσ θλεκτροτεχνικισ επιτροπισ (IEC)  

 

   
 
 (Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ) 

(Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ - διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα) 

 

 
19. ΚΡΑΝΟ ΕΠΛΒΛΕΠΟΝΣΑ 

Πεδίο χριςθσ: για προςταςία τθσ κεφαλισ ςε χϊρουσ όπου εκτελοφνται εργαςίεσ ςε διαφορετικά 

επίπεδα, ςτουσ απαςχολοφμενουσ ςε οικοδομικζσ εργαςίεσ, ςτουσ χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ 
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απορριμμάτων, ςε εργαςίεσ χρωματιςμϊν, ςτθν αποχζτευςθ, ςε επίβλεψθ τεχνικϊν ζργων και 

θλεκτρολόγουσ. 

Ψαρακτθριςτικά: Υλικό καταςκευισ: εξωτερικό κζλυφοσ από ςυνκετικό υλικό  
Κεφαλόδεμα: ςτερεωμζνο ςτο κζλυφοσ ςε 4 ςθμεία, δυνατότθτα ρφκμιςθσ μεγζκουσ. 
Κατακόρυφοι ιμάντεσ κεφαλοδζματοσ από ςυνκετικζσ ίνεσ ι μαλακό πλαςτικό. 
φκμιςθ ιμάντα αυχζνα με κοχλία μιασ κίνθςθσ για να ρυκμίηεται αφοφ ζχει φορεκεί. 
Ανκιδρωτικι επζνδυςθ ιμάντα προςϊπου από δζρμα, θ οποία κα μπορεί να αφαιρείται για να 
πλζνεται. Διθλεκτρικι αντοχι: κλάςθ 440 Vac  
Πρότυπα: ΕΝ-397 με υποςαγϊνιο 
ιμανςθ: 

 CE 
 καταςκευαςτισ,  κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ καταςκευισ, 
 Διθλεκτρικι αντοχι: κλάςθ 440 Vac  

Επίςθσ να υπάρχει αυτοκόλλθτθ ετικζτα ςτα ελλθνικά με πλθροφορίεσ για τθν  αςφαλι χριςθ, 
ςυντιρθςθ και αποκικευςθ. 
(Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ) 
(Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ - διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα) 
 

20.ΜΑΚΑ ΘΛΕΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΘΘ 

Πεδίο χριςθσ: Σε θλεκτροςυγκολλιςεισ (Θλεκτρολόγοι - τεχνικά ςυνεργεία) 

Ψαρακτθριςτικά: Μάςκα που καλφπτει όλο το πρόςωπο με οπτικοφσ δίςκουσ που απορροφοφν 
τθν ακτινοβολία των ςυγκολλιςεων. Ζχει μεγάλθ διάςταςθ οματοκυρίδασ (100Χ90Χ10 mm). Είναι 
τφποσ που ςτθρίηεται ςτο κεφάλι (κράνοσ, με εςωτερικό ρυκμιηόμενο κεφαλόδεμα). Ωσ υλικό 
καταςκευισ  κα είναι το fiberglass - πολυπροπυλζνιο. 
υμμορφϊνεται με τα πρότυπα ΕΝ 166, ΕΝ 175 
ιμανςθ: 
Στο πλαίςιο : 
CE 
Καταςκευαςτισ , ζτοσ καταςκευισ   
 
Στον οπτικό δίςκο : 
11 βακμοί ςκίαςθσ 
 
Οι ζγχρωμοι οπτικοί δίςκοι μποροφν να αλλάηουν για να χρθςιμοποιείται θ κατάλλθλθ ςκίαςθ 
ανάλογα με το είδοσ τθσ εργαςίασ και τθν ζνταςθ του ρεφματοσ. 
(Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ) 
(Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ - διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα) 
 

21. ΠΟΔΛΑ ΤΓΚΟΛΛΘΣΩΝ 

Πεδίο χριςθσ: Συγκολλιςεισ 

Ψαρακτθριςτικά: Ροδιζσ από ειδικά επεξεργαςμζνο πυρίμαχο δζρμα (κροφτα). 

Διαςτάςεισ: 60χ90cm 
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υμμορφϊνονται με το πρότυπο ΕΝ ISO 11611 

Σιμανςθ : 

CE    
Καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, εργαςτιριο πιςτοποίθςθσ, ζτοσ καταςκευισ . 
Εικονόςθμο προςταςίασ. 
 
 
 
 
 
 (Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ) 
(Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ - διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα ) 
  

22. ΜΟΝΩΣΛΚΑ ΕΡΓΑΛΕΛΑ  

Πεδίο χριςθσ: για τουσ θλεκτρολόγουσ  

Ψαρακτθριςτικά:  Ανάλογα με τθν εργαςία (πζνςεσ, κόφτεσ, κατςαβίδια, ςταυροκατςάβιδα, 

μυτοτςίμπιδα) Σετ, Ρζνςεσ 180mm, κόφτεσ 180mm, κατςαβίδια Νο 2,5-5,5-8,0, ςταυροκατςάβιδα 

Νο 1-2-3 και μυτοτςίμπιδα 200mm. 

Σιμανςθ: CE, Καταςκευαςτισ, Kωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ, Σιμα Διεκνοφσ 

Θλεκτροτεχνικισ Επιτροπισ (IEC), Μόνωςθ λαβισ 1000V 

Ρρότυπα: ΕΝ 60900. 

(Απαιτείται για το ςετ  των εργαλείων  θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ -  διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ 

μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα  - ISO 9001:2015 μεταφραςμζνο ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ) 

 

23Α. ΟΛΟΩΜΕ ΕΞΑΡΣΘΕΛ  

Πεδίο χριςθσ : Εργαςίεσ ςε φψοσ  για τισ οποίεσ είναι δφςκολο να ςυναρμολογθκοφν ικριϊματα. 

Ψαρακτθριςτικά: Ολόςωμθ εξάρτθςθ θ οποία είναι ςφςτθμα από ιμάντεσ που περικλείουν τα 

πόδια, το ςτικοσ και τθ μζςθ και ζχουν δακτυλίουσ ςφνδεςθσ. 

υμμορφϊνεται με το πρότυπο ΕΝ 361 
ιμανςθ:            
CE 
Καταςκευαςτισ, ζτοσ καταςκευισ, κωδικόσ προϊόντοσ, μζγεκοσ 
Κωδικόσ διαπιςτευμζνου εργαςτθρίου 
 
 (Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ) 
(Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ - διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα) 
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23Β.ΑΝΑΚΟΠΣΕ   

Πεδίο χριςθσ : Εργαςίεσ ςε φψοσ  για τισ οποίεσ είναι δφςκολο να ςυναρμολογθκοφν ικριϊματα. 

Ψαρακτθριςτικά: 

Ανακόπτθσ πτϊςθσ με ιμάντα, απολφτωσ αυτόματοσ, από ανοξείδωτο ατςάλι. Το ςφςτθμα αυτό 

μπλοκάρει κατά τθν πτϊςθ και τθ ςταματά. 

Στο ςφςτθμα ςυμπεριλαμβάνονται και οι κρίκοι. 

Σε περίπτωςθ οριηοντίων μετακινιςεων είναι δυνατι θ κίνθςθ μζςω ςυρματόςχοινου, 

αγκυρωμζνου ςε ςτακερά και αςφαλι ςθμεία, μζςω του οποίου διζρχεται ο αποςβεςτιρασ ι ο 

ανακόπτθσ.  

υμμορφϊνεται με το πρότυπο ΕΝ 360 

ιμανςθ:            

CE 
Καταςκευαςτισ, ζτοσ καταςκευισ, κωδικόσ προϊόντοσ, μζγεκοσ 
Κωδικόσ διαπιςτευμζνου εργαςτθρίου. 
(Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ) 

(Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ - διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα) 

 

23Γ.ΑΠΟΒΕΣΘΡΕ   

Πεδίο χριςθσ : Εργαςίεσ ςε φψοσ  για τισ οποίεσ είναι δφςκολο να ςυναρμολογθκοφν ικριϊματα. 

Ψαρακτθριςτικά: Αποςβεςτιρασ ενζργειασ το οποίο είναι ςφςτθμα που αποςβζνει τθν ενζργεια 

ςε περίπτωςθ πτϊςθσ (με ξιλωμα τμιματοσ του). Με γάντηο αλουμινίου ςτθν άκρθ του ςκοινιοφ 

και καράμπινερ (κρίκο) ςτο τζλοσ του αποςβεςτιρα.  

Σε περίπτωςθ οριηοντίων μετακινιςεων είναι δυνατι θ κίνθςθ μζςω ςυρματόςχοινου, 

αγκυρωμζνου ςε ςτακερά και αςφαλι ςθμεία, μζςω του οποίου διζρχεται ο αποςβεςτιρασ ι ο 

ανακόπτθσ.  

υμμορφϊνονται με το πρότυπο ΕΝ 355 

ιμανςθ:            

CE 
Καταςκευαςτισ, ζτοσ καταςκευισ, κωδικόσ προϊόντοσ, μζγεκοσ 
Κωδικόσ διαπιςτευμζνου εργαςτθρίου. 
 
 (Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ) 

(Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ - διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα) 
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24.ΗΩΝΕ ΑΧΑΛΕΛΑ  

Ηϊνθ κζςθσ με δφο πλευρικοφσ δακτυλίουσ. Δφο πλευρικοί D-δακτφλιοι πρόςδεςθσ ςτθ κζςθ τθσ 

μζςθσ. Μαξιλαράκι  άνεςθσ από αφρϊδεσ EVA με φφαςμα και ςτισ δφο πλευρζσ. Βρόχοι για τθ 

ςυγκράτθςθ εργαλείων. Δακτφλιοσ για ςυγκράτθςθ τςάντασ εργαλείων 

υμμορφϊνεται με το πρότυπο ΕΝ 358 

 (Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ) 

(Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ - διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα) 

 

25.ΓΑΝΣΛΑ ΑΠΟ PVC 

 
Πεδίο χριςθσ : Πταν απαιτείται προςταςία από χθμικοφσ , μθχανικοφσ και βιολογικοφσ 
κινδφνουσ, όπωσ εργαηόμενοι ςε απορριμματοφόρα (εναλλακτικι λφςθ) ςε κακαριςμοφσ κάδων, 
ςε νεκροταφεία.  
 
Ψαρακτθριςτικά : PVC γάντι με εξαιρετικι αντοχι ςτα ελαφρά οξζα, ηωικά λίπθ και ζλαια 
ψαριϊν. Αμμϊδεσ φινίριςμα ςτθν παλάμθ για ζνα αςφαλζσ κράτθμα και καλφτερθ αντοχι ςτθν 
τριβι.  
Άνευ ραφισ εςωτερικι επζνδυςθ από ανκιδρωτικό υλικό εξαςφαλίηει άνεςθ και ευελιξία. Μικοσ 
από 27 εκ. εωσ 35 εκ., πάχοσ 1mm  
 
υμμορφϊνονται με τα πρότυπα EN 420, EN 388, EN 374-1,EN 374-5 με επίπεδα μθχανικϊν 
αντοχϊν 4,1,2,1,X: 
4(τριβι) 
1(κοπι με λεπίδα) 
2(διάςχιςθ) 
1(διάτρθςθ)  
Χ(αντοχι ςε κοπι TDM)                                     
           
ιμανςθ:      
CE       
Ρρομθκευτισ, Ζτοσ καταςκευισ  
Εικονόςθμο  προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 4,1,2,1. 
Εικονόςθμο προςταςίασ από χθμικζσ ουςίεσ και μικροοργανιςμοφσ.  
 

ΕΝ388  

ΕΝ420  

ΕΝ374-1  
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(Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ) 

(Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ - διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα) 

26. ΣΟΛΕ ΠΡΟΣΑΛΑ ΑΠΟ ΨΘΜΛΚΑ  

Πεδίο χριςθσ: Σε ψεκαςμοφσ, βαφζσ.   

Ψαρακτθριςτικά: Είναι ενιαίεσ  ςτολζσ που προςτατεφουν από πιτςιλίςματα χθμικϊν ουςιϊν και 

ςκόνεσ ενϊ παράλλθλα επιτρζπουν τθν αναπνοι του δζρματοσ.  

υμμορφϊνεται με τα πρότυπα:  ΕΝ ΛSO 13688:2013, ΕΝ 14605:2005 (τφποσ 4), ΕΝ 13034:2005 

(τφποσ 6), ΕΝ ISO 13982-1:2004 (τφποσ 5) , ΕΝ 14126:2003 (τφποσ 4-Β), EN 1149-5 (2008) , 1073-

2:2002 

          ιμανςθ:    

 CE 
 Καταςκευαςτισ, ζτοσ καταςκευισ, κωδικόσ του προϊόντοσ, εργαςτιριο 

πιςτοποίθςθσ. 
 Εικονόςθμο  προςταςίασ  από πιτςιλίςματα  χθμικϊν ουςιϊν   

 

Κωδικοί προςταςίασ :  

 4 προςταςία από αερολφματα (spray)  
 5 προςταςία από ςκόνεσ  
 6 προςταςία από πιτςιλίςματα υγρϊν ουςιϊν   

              Διακζςιμα μεγζκθ: S-XXXL   

   

 (Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ) 

(Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ - διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα) 

 

 

 

ΕΝ374-5  
 
 

CE 
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27. ΓΑΝΣΛΑ ΕΛΑΣΛΚΑ ΜΛΑ ΨΡΘΘ  ΝΛΣΡΛΛΛΟΤ 

Πεδίο χριςθσ : Για αντιμετϊπιςθ χθμικϊν ουςιϊν ι μικροοργανιςμϊν. 
Ψαρακτθριςτικά : Ζχουν μικοσ περίπου 20 cm. 
Είναι καταςκευαςμζνα από νιτρίλιο, χωρίσ ποφδρα. 
Είναι μιασ χριςθσ και δεν ζχουν ςθμαςία οι μθχανικζσ αντοχζσ. 
Είναι ςυςκευαςμζνα ςε κουτιά των 100  τεμαχίων. 
 
Μεγζκθ: XS-XL 
υμμορφϊνονται με τα πρότυπα ΕΝ 374, ΕΝ 388,  ΕΝ 420 
ιμανςθ: 
CE 
Ρρομθκευτισ, Κωδικόσ  προϊόντοσ, ζτοσ καταςκευισ. 
Εικονόςθμο προςταςίασ από χθμικζσ ουςίεσ και μικροοργανιςμοφσ. 
 
 

 

 (Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ) 

(Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ - διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα) 

 
28.ΓΤΑΛΛΑ ΚΛΕΛΣΟΤ ΣΤΠΟΤ  
Πεδίο χριςθσ: Σε εργαςίεσ που απαιτοφν προςταςία από χθμικζσ  ουςίεσ   (υγρζσ ι ςκόνεσ)  ι και 
από μθχανικοφσ κινδφνουσ (τροχόσ, τόρνοσ κ.α).   
Είναι γυαλιά αςφαλείασ κλειςτοφ τφπου  GOGGLES     
  
Ψαρακτθριςτικά : Οπτικόσ δίςκοσ, αρκετά μεγάλοσ που να μθν εμποδίηει τθν  ορατότθτα με 
αντικαμβωτικι επζνδυςθ, με αντοχι ζναντι τριβισ, πλαίςιο ςτιριξθσ του οπτικοφ δίςκου με 
ιμάντα ςτερζωςθσ και προςαρμογισ ςτο κεφάλι και οπζσ ζμμεςου αεριςμοφ. Υλικό καταςκευισ: 
πολυμερζσ. 
  
υμμορφϊνονται με τα πρότυπα ΕΝ 166 
  
ιμανςθ : 
το πλαίςιο :          

 CE         
 Καταςκευαςτισ, ζτοσ καταςκευισ(ςτο χαρτοκυβϊτιο) 
 ΒT Μθχανικι αντοχι 
 3  Ρροςταςία από υγρζσ χθμικζσ ουςίεσ 
 4  Ρροςταςία από ςκόνθ 
 9  Ρροςταςία από λιωμζνα μζταλλα 

τον οπτικό δίςκο: 
 Οπτικι κλάςθ 
 ΒT  Μθχανικι  αντοχι 
 K  Ρροςταςία ζναντι τριβισ 
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 Ν  Αντικαμβωτικι  επζνδυςθ 
 9  Ρροςταςία από λιωμζνα μζταλλα 

(Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ) 
(Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ - διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα) 
 

29. ΓΑΝΣΛΑ ΤΓΚΟΛΛΘΣΩΝ 
Πεδίο χριςθσ: Σε ςυγκολλιςεισ για προςταςία από μθχανικοφσ κινδφνουσ, επαφι με κερμότθτα, 
μικρζσ εκτοξεφςεισ λιωμζνων μετάλλων.  
Ψαρακτθριςτικά: Ζχουν μικοσ 35 εκ. Είναι 5 δακτφλων και είναι καταςκευαςμζνα από ειδικά 
επεξεργαςμζνο δζρμα με εςωτερικι επζνδυςθ τα οποία παρζχουν προςταςία από μθχανικοφσ 
κινδφνουσ, επαφι με κερμότθτα και από μικρζσ εκτοξεφςεισ λιωμζνων μετάλλων. 
υμμορφϊνονται με τα πρότυπα ΕΝ 388, ΕΝ 407, ΕΝ 12477 type A, EN 420 
Με επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν 4,3,4,4 

         Με ελάχιςτα επίπεδα κερμικϊν αντοχϊν 4,1,3,3,4,Χ 
ιμανςθ:       
CE       
Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ , Ζτοσ καταςκευισ . 
Εικονόςθμο  προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ και οι κωδικοί 4,3,4,4. 
Εικονόςθμο προςταςίασ από τθν κερμότθτα και οι κωδικοί 4,1,3,3,4,Χ 
 
  
 
 
 
 (Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ 
(Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ - διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα) 
 

 

30. ΓΤΑΛΛΑ ΟΞΤΓΟΝΟΚΟΛΛΘΘ  GOOGLΕ 

Πεδίο χριςθσ : Σε  ςυγκολλιςεισ με αζρια. 
Ψαρακτθριςτικά: Είναι γυαλιά τφπου μάςκασ που οι ζγχρωμοι οπτικοί δίςκοι μποροφν να 
αναςθκϊνονται (τφποσ flip up) όταν δεν γίνεται ςυγκόλλθςθ. Υλικό καταςκευισ πολυκαρβονικό. 
υμμορφϊνονται με τα πρότυπα ΕΝ 175, ΕΝ 166 
Σιμανςθ:            
Στο πλαίςιο: 
CE 
Καταςκευαςτισ, ζτοσ καταςκευισ  
F T Μθχανικι αντοχι 
 
Στον οπτικό δίςκο: 
1 F T Οπτικι κλάςθ 
5 βακμοφσ ςκίαςθσ   
F T Μθχανικι αντοχι  
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Οι ζγχρωμοι οπτικοί δίςκοι μποροφν να αλλάηουν για να χρθςιμοποιείται θ κατάλλθλθ ςκίαςθ 
ανάλογα με το είδοσ τθσ εργαςίασ και τθν παροχι αερίου ςφμφωνα με τισ  προβλζψεισ του 
πρότυπου ΕΛΟΤ-ΕΝ169 
 (Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ) 
(Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ - διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα) 
 

31. ΜΑΚΑ ΟΛΟΚΛΘΡΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΜΕ ΧΛΛΣΡΑ ΑΒΕΚ2Ρ3 

Ανταλλακτικά φίλτρα για μάςκα ολοκλιρου προςϊπου ΑΒΕΚ2Ρ3 

Πεδίο χριςθσ : για προςταςία από οργανικά και ανόργανα αζρια, ατμοφσ οξζων, αμμωνία, 
ςωματίδια, δλδ για τουσ απαςχολοφμενουσ με τουσ ψεκαςμοφσ  ςτουσ κιπουσ, ςτισ 
απολυμάνςεισ και ςτθν αποχζτευςθ. 
Ψαρακτθριςτικά:  
Κυρίωσ μάςκα από ςυνκετικό υλικό με ιμάντεσ προςαρμογισ που κα καλφπτει όλο το πρόςωπο 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των οφκαλμϊν. 
Το κατάλλθλο φίλτρο είναι το AΒΕΚ2 3 (Α=χρϊματοσ καφζ: ζναντι οργανικϊν αερίων και ατμϊν, 
Β = γκρι: ζναντι ανόργανων αερίων και ατμϊν, Ε = κίτρινο: ζναντι HCL (Hydrogen Cloride), H2S 
(Hydrogen Sulfide), K = πράςινο: ζναντι αμμωνίασ και  = λευκό : ζναντι ςωματιδίων. 
Ρρότυπα: ΕΝ 136 για τθ μάςκα και ΕΝ 14387 για φίλτρα  
Τα φίλτρα κα ταιριάηουν και ςτθ μάςκα θμίςεωσ προςϊπου, επίςθσ κα υπάρχει 
μθχανιςμόσ  τςεκ, αν ζχει φορεκεί ςωςτά από τον χριςτθ 
 
ιμανςθ: Θ μάςκα και τα φίλτρα πρζπει να ζχουν ανεξίτθλα τυπωμζνα τα εξισ:  

• CE  
• Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ (ςτα φίλτρα και θμερομθνία λιξθσ).  
• Κωδικόσ Εργαςτθρίου Ριςτοποίθςθσ  
• Στα φίλτρα κα υπάρχει και χρωματικόσ κϊδικασ 

 
Το ζτοσ καταςκευισ επικυμθτό να είναι αυτό τθσ πιο πρόςφατθσ παραγωγισ του εργοςταςίου. 
 (Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ) 

(Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ - διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα) 

Χίλτρα ΑΒΕΚ2Ρ3 
φίλτρο AΒΕΚ2 3 (Α=χρϊματοσ καφζ: ζναντι οργανικϊν αερίων και ατμϊν, Β = γκρί: ζναντι 
ανόργανων αερίων και ατμϊν, Ε = κίτρινο: ζναντι HCL (Hydrogen Cloride), H2S (Hydrogen Sulfide), 
K = πράςινο: ζναντι αμμωνίασ και  = λευκό : ζναντι ςωματιδίων. 
Ρρότυπα: ΕΝ 14387 για φίλτρα Τα φίλτρα κα ταιριάηουν και ςτθν μάςκα θμίςεωσ προςϊπου 
επίςθσ κα υπάρχει μθχανιςμόσ  τςεκ αν ζχει φορεκεί ςωςτά από τον χριςτθ 
 
Σιμανςθ: Θ μάςκα και τα φίλτρα πρζπει να ζχουν ανεξίτθλα τυπωμζνα τα εξισ:  

• CE  
• Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ (ςτα φίλτρα και θμερομθνία λιξθσ).  
• Κωδικόσ Εργαςτθρίου Ριςτοποίθςθσ  
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• Στα φίλτρα κα υπάρχει και χρωματικόσ κϊδικασ 
Το ζτοσ καταςκευισ επικυμθτό να είναι αυτό τθσ πιο πρόςφατθσ παραγωγισ του εργοςταςίου. 
 

(Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ) 

(Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ - διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα) 

 

32.ΡΟΜΠΑ 

Ρόμπα υφαςμάτινθ 100% βαμβακερι. 
Να κλείνει με κουμπιά και τςζπεσ χαμθλά. 
 
(Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ) 
 

33.ΕΠΛΓΟΝΑΣΛΔΕ 

Πεδίο εφαρμογισ: Για το εργατοτεχνικό προςωπικό που απαςχολείται ςυχνά ςε γονατιςτι κζςθ π.χ. 

υδραυλικοί, κακαριςτζσ, κθπουροί, οικοδόμοι, θλεκτρολόγοι κ.ο.κ.  

Ψαρακτθριςτικά: Οι επιγονατίδεσ είναι καταςκευαςμζνεσ από ςυνκετικό υλικό πάχουσ τουλάχιςτον ενόσ 

εκατοςτοφ, ςτθν πρόςκια επιφάνεια φζρουν ραβδϊςεισ και τηελ για μεγαλφτερθ άνεςθ. Στθν οπίςκια 

επιφάνεια φζρουν δφο ιμάντεσ ςυγκράτθςθσ ςτο γόνατο εφρουσ τουλάχιςτον 15 χιλιοςτϊν ελαςτικοφσ 

Εςωτερικά : Από υλικό που επιτρζπει τθν αναπνοι του δζρματοσ  

Εξωτερικά : Από υλικό που  είναι ανκεκτικό ςτθν τριβι , ςτισ χθμικζσ ουςίεσ αντιολιςκθτικό και εφκαμπτο  

και ςυνοδεφονται από 2 ηεφγθ ιμάντων  ο ζνασ εκ των οποίων  κλείνει με Velcro. 

Συμμορφϊνεται με τα πρότυπα 14404:2004  
 
(Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ) 

(Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ - διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα) 
 

34.ΘΜΛΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΛΑΧΑΝΘ ΠΡΟΩΠΛΔΑ  

Ψαρακτθριςτικά αςπιδίου : Το αςπίδιο είναι ςχιματοσ ορκογϊνιου παραλλθλόγραμμου με 

ςτρογγυλεμζνεσ άκρεσ. Οπτικόσ δίςκοσ από πολυκαρβονικό, με προςταςία ζναντι υγρϊν ουςιϊν 

με επαρκι μθχανικι αντοχι.  

υμμορφϊνεται με το πρότυπο ΕΝ 166 ωσ εξισ: 

 Ο βακμόσ κλίμακασ είναι 2C-1,2 

 Θ οπτικι κλάςθ είναι 1 

 Θ μθχανικι ενζργεια είναι επιπζδου κροφςθσ μζςθσ ενζργειασ (ςφμβολο Β) 

 Ζχει προςταςία ζναντι τριβισ (ςφμβολο Κ) και προςταςία ζναντι κάμβωςθσ (ςφμβολο Ν) 

 Ζχει τθ ςιμανςθ προςταςίασ από θλεκτρικό τόξο (8) 

 Ζχει τθ ςιμανςθ προςταςίασ από υγρζσ χθμικζσ ουςίεσ (3) 
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 Ζχει τθ ςιμανςθ προςταςίασ από εκτόξευςθ λιωμζνων μετάλλων (9) 

ιμανςθ οπτικοφ δίςκου: 
 CE 
 Καταςκευαςτισ, ζτοσ καταςκευισ 
 1 οπτικι κλάςθ 
 Β Μθχανικι αντοχι 
 3 Ρροςταςία από υγρζσ χθμικζσ ουςίεσ 
 8 Ρροςταςία από θλεκτρικό τόξο 
 9 Ρροςταςίασ από εκτόξευςθ λιωμζνων μετάλλων 
 Κ Ρροςταςία ζναντι τριβισ 
 Ν Ρροςταςία ζναντι κάμβωςθσ 

 

Ψαρακτθριςτικά: Θμίκρανοσ από ςυνκετικό υλικό που προςαρμόηεται αςφαλϊσ περιμετρικά τθσ 

κεφαλισ του χριςτθ. Ζχει ςφςτθμα ανφψωςθσ για τθ ρφκμιςθ του προκζματοσ ςτο φψοσ που 

επικυμεί ο χριςτθσ και δεν ζχει μεταλλικά μζρθ. Διακζτει ανκιδρωτικζσ επενδφςεισ οι οποίεσ 

μποροφν να αφαιροφνται και να πλζνονται. Θ ρφκμιςθ προςαρμογισ γίνεται με κοχλία μιασ 

κίνθςθσ, για να ρυκμίηεται αφοφ ζχει φορεκεί.  

υμμορφϊνεται με τα πρότυπο ΕΝ 166, ΕΝ 1731  

ιμανςθ: 
 CE  
 Καταςκευαςτισ, ζτοσ καταςκευισ 
 BT Μθχανικι αντοχι επιπζδου κροφςθσ μζςθσ ενζργειασ ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ (για το 

ΕΝ 166) 
 F Μθχανικι αντοχι (για το ΕΝ 1731/αφορά κλαδζματα) 
 8 Ρροςταςία από θλεκτρικό τόξο 
 3 Ρροςταςία από υγρζσ χθμικζσ ουςίεσ 

 9 Ρροςταςία από εκτόξευςθ λιωμζνων μετάλλων 

 

(Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ) 

(Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ - διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα) 

 

35.ΑΠΛΔΛΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΠΡΟΣΑΛΑ ΓΛΑ ΚΛΑΔΕΜΑ ΜΕ ΨΡΘΘ ΒΕΝΗΛΝΟΠΡΛΟΝΟΤ  

Ψαρακτθριςτικά: Θμίκρανοσ από ςυνκετικό υλικό που προςαρμόηεται αςφαλϊσ περιμετρικά τθσ 
κεφαλισ του χριςτθ. Ζχει ςφςτθμα ανφψωςθσ για τθ ρφκμιςθ του προκζματοσ ςτο φψοσ που 
επικυμεί ο χριςτθσ και δεν ζχει μεταλλικά μζρθ. Διακζτει ανκιδρωτικζσ επενδφςεισ οι οποίεσ 
μποροφν να αφαιροφνται και να πλζνονται. Θ ρφκμιςθ προςαρμογισ γίνεται με κοχλία μιασ 
κίνθςθσ, για να ρυκμίηεται αφοφ ζχει φορεκεί. 
υμμορφϊνεται με τα πρότυπο ΕΝ 166, ΕΝ 1731 
Πεδίο χριςθσ: Αςπίδιο με πλζγμα προςταςίασ για κλαδζματα με χριςθ βενηινοπρίονου. 
Ψαρακτθριςτικά: Οπτικόσ δίςκοσ: από μεταλλικό πλζγμα. Θ προςαρμογι ςτο κεφάλι 
επιτυγχάνεται με ειδικό ςτιριγμα 
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Πρότυπα ΕΝ 166, ΕΝ 1731 
ιμανςθ: 
το ςτιριγμα 

 CE 
 Καταςκευαςτισ,  κωδικόσ προϊόντοσ ,ζτοσ καταςκευισ 
 BT Μθχανικι αντοχι επιπζδου κροφςθσ μζςθσ ενζργειασ ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ (για το 

ΕΝ 166) 
 F Μθχανικι αντοχι (για το ΕΝ 1731/αφορά κλαδζματα) 
 8 Ρροςταςία από θλεκτρικό τόξο 
 3 Ρροςταςία από υγρζσ χθμικζσ ουςίεσ 
 9 Ρροςταςία από εκτόξευςθ λιωμζνων μετάλλων 

τον οπτικό δίςκο : 

 CE 
 Καταςκευαςτισ, ζτοσ καταςκευισ 
 F μθχανικι αντοχι 

(Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ) 
(Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ - διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα) 
 

36.ΠΑΠΟΤΣΛΑ ΑΝΣΛΟΛΛΚΘΣΛΚΑ 

 Υποδιματα κακθμερινισ χριςθσ με τισ τεχνολογίεσ και τισ αντοχζσ των υποδθμάτων 
αςφαλείασ. Χωρίσ προςτατευτικά δακτφλων. 

Κατθγορία 02 FO CI:  
O2= O1+ WRU 
WRU- Άνω τμιμα ανκεκτικό ςτο νερό. 
FO- Σόλα ανκεκτικι ςτουσ υδρογονάνκρακεσ.  
CI- Αντοχι ςτο κρφο ζωσ -17°C. 

 
Πιςτοποίθςθ: CE UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO CI SRC 
Εφαρμογι ςόλασ ςτο άνω τμιμα με τθν διαδικαςία τθσ χφτευςθσ - ζγχυςθσ, χωρίσ κόλλα ι 
ραφζσ. Με Gel ςτθν ςόλα ςτθν περιοχι τθσ φτζρνασ.  

Με τεχνικό φφαςμα Microwash πάχουσ 1.8 - 2.0mm με εςωτερικι επζνδυςθ από ειδικό 
φφαςμα διάκλαςθσ, για επιπλζον προςταςία από υγρά. 

Ρλζνεται ςτουσ 40 ° C με νερό και ουδζτερο φυςικό ςαποφνι.  
Το φφαςμα, από μικροϊνεσ, είναι απαλλαγμζνο από χρϊμιο. 

Εςωτερικι επζνδυςθ εξαιρετικά ανκεκτικι ςτθν τριβι και τθν εφίδρωςθ (διαπνοι). Μαλακι, 
γεμιςμζνθ γλϊςςα με επζνδυςθ. 

High Vis: Με ανακλαςτικζσ λεπτομζρειεσ. 
Ανκεκτικι ςε κερμοκραςία ζωσ 130 °C με επαφι. Ανκεκτικι ςτα λάδια - πετρζλαια. Εςωτερικι 
και εξωτερικι χριςθ. Κερμοκραςία ορκισ λειτουργίασ ζωσ -10 °C. Δεν αφινει ςθμάδια ςτο 
πάτωμα. 
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Antislipping SRC: Ο μεγαλφτεροσ δείκτθσ αντοχισ ολίςκθςθσ - SRC = SRA (δάπεδο από πλακάκι 
- νερό και απορρυπαντικό) + SRB (δάπεδο από χάλυβα - γλυκερίνθ). 
Αντιςτατικι: Εμποδίηει τθν δίοδο ςτατικοφ θλεκτριςμοφ από 0,1 ΜΩ ζωσ 1000ΜΩ.  
 Μζγεκοσ: Από 36 ζωσ 47 

(Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ) 

(Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ - διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα) 

 
37. ΓΤΑΛΛΑ ΑΝΟΛΨΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 

Πεδίο χριςθσ: Σε εργαςίεσ που απαιτοφν προςταςία από χθμικζσ  ουςίεσ        (υγρζσ ι ςκόνεσ)  ι 
και από μθχανικοφσ κινδφνουσ ςε ςωματίδια μεγάλθσ ταχφτθτασ (τροχόσ, τόρνοσ κ.α).        
 
Ψαρακτθριςτικά : Οπτικόσ δίςκοσ ,αρκετά μεγάλοσ που να μθν εμποδίηει τθν  ορατότθτα με 
αντικαμβωτικι επζνδυςθ, με αντοχι ζναντι τριβισ πλαίςιο ςτιριξθσ του οπτικοφ δίςκου με 
βραχίονεσ με ςφςτθμα δυνατότθτασ κίνθςθσ για ευκολία προςαρμογισ ςτο πρόςωπο, με ειδικό 
ςχεδιαςμό για να ζχει τθν δυνατότθτα να φορεκεί και πάνω από τα γυαλιά του χριςτθ.  
Υλικό καταςκευισ: πολυμερζσ. 
 
 

υμμορφϊνονται με τα πρότυπα ΕΝ 166  
 

ιμανςθ : 
Στο πλαίςιο : 
 CE 
Καταςκευαςτισ , ζτοσ καταςκευισ 
F T Μθχανικι αντοχι 

 
 
Στον οπτικό δίςκο: 

1  Οπτικι κλάςθ 
F T  Μθχανικι  αντοχι 
K  Ρροςταςία ζναντι τριβισ 

 
 (Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ) 

(Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ - διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα) 

38.ΑΝΑΠΝΕΤΣΛΚΘ ΤΚΕΤΘ  

Ρεδίο χριςθσ :Μζςο προςταςίασ ζκτατθσ ανάγκθσ (επζμβαςθ ςε πυρκαγιά) 
Ψαρακτθριςτικά :αποτελείται από τθ φιάλθ υψθλισ πίεςθσ αζρα, τθ μάςκα ολοκλιρου 
προςϊπου, το μειωτιρα πίεςθσ τον αεροπνεφμονα, τισ προειδοποιθτικζσ διατάξεισ και το 
ςφςτθμα ανάρτθςθσ. Το ςφςτθμα λειτουργεί απομονϊνοντασ το χριςτθ από τουσ ρφπουσ και 
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τροφοδοτϊντασ τον με πεπιεςμζνο αζρα που, μζςω του μειωτιρα και του αεροπνεφμονα ζχει 
μικρι πίεςθ ϊςτε να κακίςταται αναπνεφςιμοσ. 
 
υμμορφϊνεται με το πρότυπο:  ΕΝ 137 
Σιμανςθ: 
CE 
Κωδικόσ προϊόντοσ 
Κωδικόσ εργαςτθρίου τυποποίθςθσ 
Καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ καταςκευισ. 
Ειδικά θ φιάλθ πεπιεςμζνου αζρα φζρει τθ ςιμανςθ που απαιτεί θ νομοκεςία 
 

(Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ - διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα) 

39.ΠΤΡΛΜΑΨΕ ΣΟΛΕ 
ΧΙΤΩΝΙΟ 

Υλικό Καταςκευισ NomexDuPont 100% (το φφαςμα βαμβάκι 100% δεν προςφζρει ζμφυτθ και 

μόνιμθ αντιπυρικι προςταςία) 

Ανακλαςτικζσ ταινίεσ τθσ 3Μ TripleTrim 
Ριςτοποιιςεισ 
ΕΝISO 11612 (A1, B1, C1)  

 

ENISO13688: 2013  

Δοκιμαςμζνθ μζςω τθσ διαδικαςίασThermoMantest 

Φφαςμα : OikoTex Standard 100 (class I)  

Hπαραγωγι τθσ ςτολισ γίνεται κατά τα πρότυπα ISO 9001:2008 &ISO 14001:2014 

Ψαρακτθριςτικά ςτολισ 

 Ζμφυτθ και μόνιμθ αντιπυρικι προςταςία 
 Κερμομόνωςθ 
 Ρροςταςία ενάντια ςε: 

- Θερμότητα και Φλόγα (ISO 15025) ClassA1 
- Θερμική Ακτινοβολία (ISO 6942) ClassB1 
- Ακτινοβολούμενη Θερμότητα (ISO 9151) ClassC1 
- Θερμότητα Επαφής (ISO 12127) ClassF1 

 Υψθλζσ μθχανικζσ ιδιότθτεσ 
 Υψθλι άνεςθ &αναπνευςιμότθτα (ENISO 31092 Ret<5) 
 Υψθλι αντοχι χρωμάτων (>4) κατά ENISO 105 
 Βραδφκαυςτα Velcro ςφμφωνα με το ENISO 11612 
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Ψιτϊνιο: 
 Φζρει αναδιπλοφμενο ςκλθρό γιακά με εςωτερικό επιπλζον φφαςμα για τθν προςταςία 

του λαιμοφ 
 Κλείνει εμπρόσ με φερμουάρ που επικαλφπτεται από πατιλζτα 
 Δφο μεγάλεσ εςωτερικζσ τςζπεσ ςτο επάνω μζροσ που κλείνουν με φερμουάρ 
 Μικρό κυλάκιο ςτο άνω μζροσ για προςαρμογι αςφρματου 
 Velcro για ςιματα 
 Αντανακλαςτικι επιγραφι ςτο πίςω μζροσ  

χρϊμα: μπλε που χρθςιμοποιεί θ πυροςβεςτικι υπθρεςία 

Παντελόνι 
Υλικό Καταςκευισ NomexDuPont 100% (το φφαςμα βαμβάκι 100% δεν προςφζρει ζμφυτθ και 
μόνιμθ αντιπυρικι προςταςία) 
Ανακλαςτικζσ ταινίεσ τφπου 3Μ TripleTrim 
Πιςτοποιιςεισ  
ΕΝ ISO 11612 (A1, B1, C1) 

 

 

EN ISO 13688: 2013 

Δοκιμαςμζνθ μζςω τθσ διαδικαςίασ ThermoMantest 
Φφαςμα : OikoTex Standard 100 (class I)  
H παραγωγι τθσ ςτολισ γίνεται κατά τα πρότυπα ISO 9001:2008 &ISO 14001:2014 

Ψαρακτθριςτικά ςτολισ 

 Ζμφυτθ και μόνιμθ αντιπυρικι προςταςία 
 Κερμομόνωςθ 
 Ρροςταςία ενάντια ςε: 

- Κερμότθτα και Φλόγα (ISO 15025) ClassA1 
- Κερμικι Ακτινοβολία (ISO 6942) ClassB1 
- Ακτινοβολοφμενθ Κερμότθτα (ISO 9151) ClassC1 
- Κερμότθτα Επαφισ (ISO 12127) ClassF1 

 Υψθλζσ μθχανικζσ ιδιότθτεσ 
 Υψθλι άνεςθ &αναπνευςιμότθτα (ENISO 31092 Ret<5) 
 Υψθλι αντοχι χρωμάτων (>4) κατά ENISO 105 
 Βραδφκαυςτα Velcro ςφμφωνα με το ENISO 11612 

Παντελόνι: 
 Δφο εςωτερικζσ πλάγιεσ τςζπεσ 
 Ενιςχφςεισ ςτθν περιοχι των γονάτων και του καβάλου 
 Δφο τςζπεσ εξωτερικζσ τφπου cargo ςτουσ μθροφσ με προαιρετικό ενδιάμεςο χϊριςμα 
 Δφο οπίςκιεσ τςζπεσ που κλείνουν με καπάκι 

 (Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ) 
(Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ -διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα) 
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40. ΠΟΔΛΑ ΑΜΑΡΑΚΛ 
Ροδιά εργαςίασ με δζςιμο αριςτερά και δεξιά. Μία τςζπθ ςτο ςτικοσ και μία κεντρικι με δφο 
χωρίςματα. χρϊματα: ρουά, γκρί 
 (Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ) 

 

41. ΠΑΠΟΤΣΛΑ ΑΧΑΛΕΛΑ ΓΛΑ ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΤ 

Πεδίο χριςθσ: Για τισ θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ. 

Θμιάρβυλο S3, με φψοσ που προςτατεφει τα ςφυρά, με  προςτατευτικό κάλυμμα δακτφλων και 

αντιολιςκθτικι ςόλα. 

υμμορφϊνονται με τα πρότυπα: ΕΝ ISO 20344, ΕΝ ISO 20345 

Το προϊόν φζρει τισ ενδείξεισ SB+FO+E+P+WRU+ SRC+ HRO που αντιςτοιχοφν με το τεςτ S3. 

Επιπλζον, ζχει τισ ενδείξεισ CI (προςταςία ζναντι ψφχουσ), HI (προςταςία ζναντι κερμότθτασ). 

ιμανςθ: 

 CE 
 Καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ καταςκευισ, μζγεκοσ 
 Το ςφμβολο S3 που ςυμβολίηει: 
 Ρροςταςία δακτφλων  
 Απορρόφθςθ μθχανικισ ενζργειασ ςτθ φτζρνα  
 Υδατοπερατότθτα και απορρόφθςθ νεροφ 
 Ρροςταςία τθσ ςόλασ ζναντι διάτρθςθσ  
 Αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ  
 Στθ ςόλα oil resistant 
 Ζχει αντεπεξζλκει τθ δοκιμι διθλεκτρικισ αντοχισ ςε 5kV 

Μεγζκθ: 39-47 

(Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ) 
(Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ - διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα) 
 
42.ΑΝΑΚΛΑΣΛΚΟΛ ΚΩΝΟΛ ΘΜΑΝΘ  
Πεδίο χριςθσ: Οι κϊνοι χρθςιμοποιοφνται ωσ υλικά οδικισ ςιμανςθσ, όπου είναι αναγκαίο να 
διακόπτεται θ κυκλοφορία. Είναι πλιρωσ αντανακλαςτικοί (με εναλλαςςόμενουσ λευκοφσ και 
κόκκινουσ δακτυλίουσ). 
Ψαρακτθριςτικά: 
Τλικό καταςκευισ: Καουτςοφκ  
Υψοσ: περίπου 50cm 
Βάροσ: 2,1-2,4kg 
Μορφι: Ζχουν τετραγωνικι βάςθ ςχεδιαςμζνθ με τρόπο που να επιτρζπει τθν απόλυτθ 
ιςορροπία. Είναι δυνατόν να τοποκετθκεί ο ζνασ πάνω ςτον άλλο με τρόπο που το ςυνολικό 
φψοσ να μθν υπερβαίνει το 20% του αρχικοφ. Στο επάνω μζροσ υπάρχει οπι για τθν μεταφορά 
και τθν εναπόκεςι τουσ. 
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Ψρωματιςμόσ: 
Θ κόκκινθ μθ αντανακλαςτικι επιφάνεια ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του χρωματομετρικοφ 
ςυςτιματοσ τθσ CIE 15.2(1986) με πρότυπο φωτιςτικό D65, γεωμετρία 45/0 με τισ ακόλουκεσ 
τιμζσ ςυντεταγμζνων. 
 

χρϊμα 1  2  3  4  
Ραρ/ντασ 
φωτεινότθ-
τασ β 

 Χ Ψ Χ Ψ Χ Ψ Χ Ψ  

κόκκινο 0,690 0,310 0,575 0,316 0,521 0,371 0,610 0,390 >0,11 

 
Θ αντανακλαςτικι μεμβράνθ είναι τφπου ΛΛ κατά τθν ΥΑ 16832 (ΥΡΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 954/86) 
Θ επικόλλθςθ τθσ μεμβράνθσ ςτον κϊνο είναι ςφμφωνθ με το ςχζδιο ευρωπαϊκοφ προτφπου CEN 
TC 226 N 143 E (§ 7.8) . 
Ο κϊνοσ ανταποκρίνεται ςτισ μθχανικζσ αντοχζσ των § 7.4, 7.5 & 7.6 του ανωτζρω προτφπου. Ζχει 
ζγκριςθ από αρχι κράτουσ-μζλουσ τθσ Ε.Ε.  
 
(Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ) 
(Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ - διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα) 
 

43. ΜΠΟΤΧΑΝ ΓΛΑ ΕΞΩΣΕΡΛΚΕ ΕΡΓΑΛΕ ΜΕ ΑΠΟΠΩΜΕΝΟ ΜΑΝΛΚΛ ΓΛΑ ΠΟΛΛΣΛΚΘ ΠΡΟΣΑΛΑ  

Ψαρακτθριςτικά: Τηάκετ υψθλισ ορατότθτασ, αδιάβροχο, αντιανεμικό με 

εςωτερικι  αποςπϊμενθ επζνδυςθ, και αποςπϊμενα μανίκια. Το τηάκετ ζχει τθ δυνατότθτα να 

χρθςιμοποιείται είτε ωσ ξεχωριςτό αντανακλαςτικό μπουφάν, είτε ωσ γιλζκο αδιάβροχο αφοφ 

αφαιρεκοφν τα μανίκια. Διακζτει δυο εξωτερικζσ τςζπεσ και δφο εξωτερικζσ τςζπεσ. Είναι 

δίχρωμο, κίτρινο φωςφοριηζ με μπλε ι πορτοκαλί φωςφοριηο με μπλε και φζρει διπλό 

αντανακλαςτικό περιμετρικά ςτον κϊρακα και ςτα μανίκια. Ζχει  κουκοφλα που όταν δεν 

χρθςιμοποιείται τοποκετείται ςε κικθ που είναι ςτο πίςω μζροσ του τηάκετ.  

υμμορφϊνεται με τα πρότυπα: 
ΕΝ 20471:2013 αντανακλαςτικότατα 3, 2 
ΕΝ 343:2003+Α1:2007 Αδιαβροχοποίθςθ 3, Διαπνοι 1 
 
Μζγεκθ:S- 3XL 

(Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ) 

(Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ - διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα) 

 

44. ΜΑΚΑ  ΜΛΑ ΨΡΘΘ 

 Να διακζτει ειδικά μελετθμζνο φίλτρο διαδοχικϊν ςτρωμάτων, υψθλισ αποδοτικότθτασ για 

κατακράτθςθ ςωματιδίων 

 Να είναι υποαλλεργικι, αεροδιαπζραςτθ και αδιάβροχθ 
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 Να διακζτει εςωτερικό επιρρίνιο ζλαςμα και δυο λάςτιχα γφρω από τα αυτιά 

 Το μικοσ τθσ να είναι τουλάχιςτον  17-18 εκατοςτά και πλάτοσ 8,5 εκατοςτά 

 Να είναι ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14683 οι τφποι ΛΛR και BFE είναι ≥98% 

 Θ μάςκα να είναι μιασ χριςθσ και να φζρει πτφχωςθ κατά μικοσ τθσ για καλφτερθ εφαρμογι 

ςτο πρόςωπο 

 Μθ ερεκιςτικι  

 Δεν περιζχει latex 

 ΕΝ 14683 

 ISO 9001:2015 

 ISO 13485:2016 

 Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ  

(Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ)  

(Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ - διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα) 

 

45. ΡΟΜΠΑ ΤΧΑΜΑΣΛΝΘ  

100% βαμβακερι. 

Να κλείνει με κουμπιά και τςζπεσ χαμθλά. 

(Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ) 

46. ΠΑΠΟΤΣΛΑ ΑΧΑΛΕΛΑ ΣΤΠΟΤ ΑΜΠΟ 

Είναι καταςκευαςμζνο από ΕVA, κατάλλθλο για τθν απορρόφθςθ των κραδαςμϊν. 
Ρλζνεται ςτο πλυντιριο ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ ι και ςτο χζρι. 
Κα είναι ςφμφωνο με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 89/686CEE / ΕΟΚ  
Μεγζκθ από 35-46 

(Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ) 

(Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ - διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα) 

 

47.ΑΡΒΤΛΑ ΠΟΛΛΣΛΚΘ ΠΡΟΣΑΛΑ 
 

I.ΠΕΔΛΟ ΕΧΑΡΜΟΓΘ Τα υποδιµατα αςφαλείασ (άρβυλα) πρζπει να είναι καταςκευαςµζνα 
ςφµφωνα µε το πρότυπο EN ISO 20345:2011, Μζςα Ατοµικισ Ρροςταςίασ – Υποδιµατα 
Αςφαλείασ, και να ικανοποιοφν κατ’ ελάχιςτο όλεσ τισ υποχρεωτικζσ απαιτιςεισ αυτοφ κακϊσ και 
τα χαρακτθριςτικά και τισ πρόςκετεσ απαιτιςεισ που επιςθµαίνονται ςτθ ςυνζχεια. 
 
 ΛΛ. ΣΑΞΛΝΟΜΘΘ ΚΑΛ ΑΠΑΛΣΘΕΛ ΑΠΟΔΟΘ Σφµφωνα µε το παραπάνω πρότυπο, τα 
υποδιµατα αςφαλείασ κα πρζπει να ζχουν τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά / ιδιότθτεσ :  
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α) Κλάςθ Λ (Υποδιµατα καταςκευαςµζνα από δζρµα ι άλλο υλικό, αποκλείονται υποδιµατα 
καταςκευαςµζνα αποκλειςτικά από λάςτιχο ι από άλλο πολυµερζσ) 
β) Απαιτιςεισ απόδοςθσ ςτθν αςφάλεια : S3, το οποίο περιλαµβάνει όλεσ τισ υποχρεωτικζσ 
βαςικζσ απαιτιςεισ του προτφπου και επιπλζον τισ ακόλουκεσ :  
• Κλειςτι φτζρνα 
 • Αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ  
• Απορρόφθςθ µθχανικισ ενζργειασ ςτθ φτζρνα  
• Υδατοπερατότθτα και απορρόφθςθ νεροφ  
• Ρροςταςία ενάντια ςε κινδφνουσ διάτρθςθσ κατά µικοσ του πζλµατοσ 
• Ανάγλυφθ ςόλa 
γ) Αντιολιςκθτικι προςταςία επιπζδου SRC (Θ αντιολιςκθτικι ικανότθτα δοκιµάηεται ςε κεραµικό 
πάτωµα µε ςαποφνι και ςε χαλφβδινο πάτωµα µε γλυκερίνθ)  
III. ΑΠΑΛΣΘΕΛ ΠΟΛΟΣΘΣΑ ΤΛΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΑΣΑΚΕΤΘ  
α) Θ εξωτερικι επζνδυςθ των υποδθµάτων αςφαλείασ κα είναι από δζρµα εξαιρετικισ ποιότθτασ 
αδιάβροχο (δζρµα πάχουσ το λιγότερο 2.0mm – 2.2mm) και ανκεκτικό ςε οξζα, βάςεισ και 
οργανικοφσ διαλφτεσ. Το δζρµα κα πρζπει να ζχει υποςτεί ειδικι επεξεργαςία ζτςι ϊςτε να 
αντανακλά τθν θλιακι ακτινοβολία και να αποτρζπει τθν αφξθςθ τθσ κερµοκραςίασ εςωτερικά 
του υποδιµατοσ.  
β) Θ εςωτερικι επζνδυςθ των υποδθµάτων κα πρζπει να είναι κατά το δυνατόν από φυςικά 
υλικά, ϊςτε να επιτρζπουν τον αεριςµό και τθν αναπνοι του ποδιοφ, να µθν δθµιουργοφν 
αλλεργίεσ και να ζχουν αντιβακτθριδιακι επεξεργαςία. Επίςθσ, να φζρουν εςωτερικά 
διαπνζουςα µεµβράνθ αδιαβροχοποίθςθσ που να προςδίδει ςτεγανότθτα του υποδιµατοσ µε 
πιςτοποίθςθ WR ςφµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ ISO 20345:2011. Θ διαπνοι και θ κυκλοφορία του 
αζρα από το εςωτερικό του υποδιµατοσ προσ τα ζξω να υποςτθρίηεται από ειδικά 
διαµορφωµζνουσ αεραγωγοφσ. 
γ) Θ ςόλα των υποδθµάτων κα είναι από ειδικό ςυνδυαςµό καουτςοφκ (Rubber) και 
πολυουρεκάνθσ (PU) ανκεκτικι ςτισ τριβζσ και ςχεδιαςµζνθ ζτςι ϊςτε να ενεργεί ςτθν απόςβεςθ 
κραδαςµϊν και του βάρουσ και ςυγχρόνωσ να προςφζρει άνεςθ ςτον χριςτθ. Θ ςόλα κα είναι 
κερµοκολλθµζνθ µε το δερµάτινο ςκελετό του υποδιµατοσ περιµετρικά, εξαςφαλίηοντασ το 
αδιάβροχο τθσ όλθσ καταςκευισ. Επίςθσ, κα πρζπει να φζρει πιςτοποιιςεισ HI (Heat Insulation) 
και CI (Cold Insulation) ςφµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ ISO 20345:2011 ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ 
καταλλθλότθτα χριςθσ τόςο ςε παγωµζνο ζδαφοσ το χειµϊνα όςο και ςε ηεςτό ζδαφοσ κατά τθν 
καλοκαιρινι περίοδο.  
δ) Τα υποδιµατα κα φζρουν ειδικό προςτατευτικό δαχτφλων ςτο µπροςτά µζροσ το οποίο κα 
αντζχει ςε πρόςκρουςθ µε δφναµθ 200 Joules κατ’ελάχιςτον κακϊσ και ςε ςυµπιεςτικι δφναµθ 
15kN κατ’ελάχιςτο ςφµφωνα µε το πρότυπο EN ISO 20345:2011. Το προςτατευτικό αυτό κα 
πρζπει να είναι ελαφρφ, ανατοµικά ςχεδιαςµζνο και καταςκευαςµζνο από ενιςχυµζνο µε ίνεσ 
πλαςτικό. 
ε) Τα υποδιµατα αςφαλείασ κα είναι πιςτοποιθµζνα S3 ςφµφωνα µε το πρότυπο EN ISO 
20345:2011 και κατά µικοσ του πζλµατοσ και ενδιάµεςα από τθ ςόλα και τον εςωτερικό πάτο 
τουσ κα φζρουν ελαφριά, µεταλλικι ενίςχυςθ για προςταςία ενάντια ςε κινδφνουσ διάτρθςθσ.  
ςτ) Το χρϊµα των υποδθµάτων να είναι µαφρο.  
η) Θ γλϊςςα να είναι µόνιµα ςτερεωµζνθ εκατζρωκεν του ανοίγµατοσ µε ραφι, προςδίδοντασ 
ςτεγανότθτα και ευκολία κατά τθ χριςθ.  
θ) Το δζςιµο κα γίνεται µε κορδόνι υψθλισ αντοχισ και ποιότθτασ, το οποίο κα διζρχεται απο 
τρφπεσ µε ανεξάρτθτα κυλάκια εκατζρωκεν τθσ γλϊςςασ.  
κ) Ο ςχεδιαςµόσ τθσ ςόλασ αλλά και το υλικό καταςκευισ να είναι ζτςι ϊςτε µε ευκολία να 
προςαρµόηεται ςτθν µορφολογία του δαπζδου προςφζροντασ αντιολιςκθτικι ςυµπεριφορά ςε 
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επιφάνεια µε λάδια, χθµικά, διαλφτεσ κλπ πιςτοποιθµζνθ SRC ςφµφωνα µε το πρότυπο EN ISO 
20345:2011.  
ι) Θ ςόλα κα πρζπει να είναι ανκεκτικι ςε κερµοκραςίεσ ζωσ 300°C και να φζρει πιςτοποίθςθ 
HRO ςφµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ ISO 20345:2011.  
κ) Θ υψθλι ποιότθτα των υλικϊν καταςκευισ, ο ςχεδιαςµόσ και θ ανατοµία, το ελαφρφ τθσ όλθσ 
καταςκευισ κα αποτελζςουν ςθµαντικά κριτιρια κατά τθν αξιολόγθςθ των υποδθµάτων 
αρβφλων αςφαλείασ.  
λ) Θ καταςκευι του υποδιµατοσ να προςφζρει προςταςία και άριςτθ εφαρµογι ςτθν περιοχι 
του αςτραγάλου µε εςωτερικι αφρϊδθ επζνδυςθ.  
 
ΛV. ΘΜΑΝΘ Κάκε ηεφγοσ υποδθµάτων – αρβφλων αςφαλείασ πρζπει να ςθµαίνεται ευκρινϊσ 
µε τα εξισ : 
α) Σιµα πιςτοποίθςθσ “CE”  
β) Σιµα ταυτοποίθςθσ του καταςκευαςτι  
γ)  καταςκευαςτισ , κωδικόσ προϊόντοσ 
δ) Θµεροµθνία καταςκευισ   
ε) Το ςφµβολο S3 που αντιςτοιχεί ςτθν προςταςία που παρζχεται.  
ςτ) Το ςφµβολο SRC που αντιςτοιχεί ςτθν αντιολιςκθτικι προςταςία που παρζχεται  
η) Το ςφµβολο HRO που αντιςτοιχεί ςτθν προςταςία από υψθλζσ κερµοκραςίεσ που παρζχεται  
θ) Το ςφµβολο HI που αντιςτοιχεί ςτθν προςταςία κερµικισ µόνωςθσ από ηζςτθ που παρζχεται  
κ) Το ςφµβολο CI που αντιςτοιχεί ςτθν προςταςία κερµικισ µόνωςθσ από κρφο που παρζχεται 
 ι) Το ςφµβολο WR που αντιςτοιχεί ςτθν προςταςία αδιαβροχοποίθςθσ που παρζχεται 
κ) Τα προςφερόµενα υποδιµατα να καταςκευάηονται ςε µεγζκθ από EU 37 ζωσ EU 50 ζτςι ϊςτε 
να µποροφν να καλφψουν τθν κάκε ανάγκθ που µπορεί να προκφψει.  
 
 (Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ) 
(Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ – διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα) 
 

48. ΕΠΛΓΟΝΑΣΛΔΕ ΓΛΑ ΜΘΨΑΝΑΚΛ 

Πεδίο εφαρμογισ : Για το προςωπικό που χρθςιμοποιεί  μθχανάκι για τθν μετακίνθςθ που 
αφοροφν τισ εργαςίεσ του Διμου. 

 Ρλαςτικζσ προςταςίεσ για τα γόνατα. 

 Μαλακι και άνετθ επζνδυςθ από υποαλλεργικό και αναπνεφςιμο φφαςμα. 

 Ρροδιαμορφωμζνεσ, με αςφμμετρο ςχεδιαςμό για άνεςθ και εφαρμογι. 

 Αεραγωγοί για τθν αφξθςθ του εξαεριςμοφ. 

 υκμιηόμενοι διπλοί ιμάντεσ με κλείςιμο Velcro. 

 EN 1621-1 / 03. 

 Καταςκευαςτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ,  

(Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ)  
 
(Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ - διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα) 
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49.ΚΡΑΝΟ ΜΕ ΠΡΟΑΡΣΩΜΕΝΟ ΑΠΛΔΛΟ  ΠΡΟΣΑΛΑ ΑΠΟ ΘΛΕΚΣΡΛΚΟ ΣΟΞΟ  

Ψαρακτθριςτικά: Θ διάταξθ αποτελείται από κράνοσ προςταςίασ με ενςωματωμζνο αςπίδιο 

προςταςίασ από θλεκτρικό τόξο ςτο εςωτερικό του κράνουσ το οποίο είναι δυνατό να κατεβαίνει 

και να καλφπτει το πρόςωπο του χριςτθ, κακϊσ και διάταξθ χειριςμοφ μζςω τθσ οποίασ ο 

χριςτθσ κα ανεβάηει ι κα κατεβάηει το αςπίδιο κατά τθν κρίςθ του. 

Κράνοσ:  Ρροςταςία από θλεκτρικό ρεφμα: 440 vac 

Κεφαλόδεμα με κατακόρυφουσ ιμάντεσ από πλεκτζσ ςυνκετικζσ ίνεσ και ιμάντεσ μετϊπου και 

αυχζνα από ςυνκετικό υλικό χαμθλισ πυκνότθτασ. Θ προςαρμογι μικουσ ιμάντα αυχζνα  γίνεται 

με κοχλία ρφκμιςθσ που βρίςκεται ςτο πίςω μζροσ του ιμάντα αυχζνα. Υποςιάγωνο με ρυκμιςτι 

μικουσ. Βαμβακερόσ ιμάντασ απορρόφθςθσ ιδρϊτα ςτο μζτωπο και ςτον αυχζνα. Στο εξωτερικό 

τμιμα του κελφφουσ  υπάρχει θ διάταξθ με τθν οποία ρυκμίηεται θ κζςθ του αςπιδίου.  

Αςπίδιο: Οπτικι κλάςθ: κατθγορία 1 (ςυνεχισ διάρκεια χριςθσ) Βακμόσ κλίμακασ: 2-1.2,  

Μθχανικι αντοχι: κατθγορία Β (κροφςθ μζςθσ ενζργειασ), Ρροςταςία από θλεκτρικό τόξο: 

ςφμβολο 8, Ρροςταςία από κάμβωςθ: ςφμβολο Ν, Αντοχι ςε τριβι: ςφμβολο Κ 

Επίςθσ διακζτει ειδικό πανάκι για τον κακαριςμό και τθν φροντίδα του αςπιδίου. 

Σιμανςθ: CE, καταςκευαςτισ, ζτοσ καταςκευισ, διθλεκτρικι αντοχι: 1000 vac (class 0), MM 

προςταςία από λιωμζνα μζταλλα, LD: προςταςία από πλευρικι παραμόρφωςθ 

υμμορφϊνεται με τα πρότυπα ΕΝ 397 (κράνοσ), ΕΝ 166 (αςπίδιο), EN 50365 

(Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ) 

(Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ - διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα) 

 

50. ΜΠΟΣΑΚΛ ΑΧΑΛΕΛΑ ΓΛΑ ΑΛΤΟΠΡΛΟΝΟ  
Πεδίο χριςθσ  για χειριςτζσ αλυςοπρίονου  
Ψαρακτθριςτικά  Μποτάκι δερμάτινο  με κορδόνι , ςτεγανό , αντιςτατικό  . Ράχοσ δζρματοσ  2,6-

2,8  mm. Εξωτερικό υλικό αδιάβροχο δζρμα, διαπνζον,( 7,0 mm/ cm2 /h). Ανατομικά 

ςχεδιαςμζνο, υπερελαφρφ προςτατευτικό δαχτφλων ,να είναι καταςκευαςμζνο από ειδικά 

ενιςχυμζνο υλικό για απαιτιςεισ υψθλισ αςφάλειασ κλάςθσ 1 .Σόλα από καουτςοφκ / 

πολυαιρεκάνθ  αντιολιςκθτικι  

Ριςτοποιθμζνο ςφμφωνα με το πρότυπο KWF  
CE 0193 EN ISO 20345 :2011 S3 HRO HICI WR SRC  
CE EN ISO 17249:2013  = AC:2014 –ΚΛΑΣΘΣ 1 
ΘΜΑΝΘ: Ρρζπει να ςθµαίνεται ευκρινϊσ µε τα εξισ : 

 Καταςκευαςτισ , κωδικόσ προϊόντοσ , ζτοσ καταςκευισ  

(Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ)  

(Απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ - διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα) 
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Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να ζχουν υπόψθ τουσ: 
1.  Θ κάκε προςφορά κα ςυνοδεφεται από πλιρθ τεχνικι περιγραφι, δείγματα, προςπζκτουσ 

και ό,τι είναι απαραίτθτο για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν. Τα προςφερόμενα ςτοιχεία 
πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ.  
Ρροτεινόμενεσ λφςεισ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ ι υςτζρθςθ ςε ςχζςθ με τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ ςε βαςικοφσ μθχανιςμοφσ ι λειτουργικά χαρακτθριςτικά απορρίπτονται και 

δεν βακμολογοφνται.  

Οι προςφορζσ κα είναι γραμμζνεσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Πλα τα δικαιολογθτικά, ζγγραφα, 

πιςτοποιθτικά και λοιπά κείμενα κα πρζπει να είναι υποχρεωτικά ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, 

πρωτότυπα ι νόμιμα επικυρωμζνα αντίγραφα και ςε ιςχφ. Δικαιολογθτικά που ζχουν εκδοκεί 

ςε ξζνθ γλϊςςα κα υποβλθκοφν ξενόγλωςςα ςε πρωτότυπα ι νόμιμα επικυρωμζνα 

αντίγραφα και νομίμωσ μεταφραςμζνα ςτα Ελλθνικά.  

2. Πςα από τα προϊόντα διακζτουν ςιμανςθ CE, να αναγράφουν τον καταςκευαςτι, τον κωδικό 

του προϊόντοσ, το ζτοσ καταςκευισ και το μζγεκοσ αυτοφ. Κα πρζπει να υπάρχουν όλεσ οι 

απαραίτθτεσ, κατά το νόμο, ςθμάνςεισ, που κα διαςφαλίηουν τθ ςωςτι λειτουργία 

αςφάλειασ τουσ.  

3. Τα ακριβι μεγζκθ ςτα είδθ ατομικισ προςταςίασ κα δοκοφν ςτον ανάδοχο μετά τθν 

κατακφρωςθ τθσ προμικειασ, αναλυτικά για κάκε είδοσ.  

Πμωσ ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να καλφψει όλα τα μεγζκθ που κα του ηθτθκοφν και 

για το λόγο αυτό επί ποινι αποκλειςμοφ κα υποβλθκεί από τουσ διαγωνιηόμενουσ και 

ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ.  

Σε κάκε περίπτωςθ να υπάρχει δυνατότθτα, μετά τθν παραλαβι τθσ προμικειασ, αλλαγισ ςε 

μεγαλφτερο θ μικρότερο μζγεκοσ ςε ςυνεννόθςθ με τον ανακζτοντα.  

4. Τα υπό προμικεια είδθ κα παραδοκοφν ςτισ εγκαταςτάςεισ του Διμου μετά από 

ςυνεννόθςθ.  

5. Εάν κάποιο είδοσ είναι ελαττωματικό ι δεν ανταποκρίνεται ςτισ προδιαγραφζσ, δε κα 

παραλαμβάνεται από τθν επιτροπι και κα επιςτρζφεται ςτον προμθκευτι.  

6. Κατά τθν οριςτικι παραλαβι γίνεται ζλεγχοσ για να διαπιςτωκεί εάν το είδοσ είναι όμοιο με 

εκείνο που κατζκεςε ωσ δείγμα ο προμθκευτισ ςτο διαγωνιςμό. Κάκε είδοσ παραλαμβάνεται 

οριςτικά εάν ςυμφωνεί με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και αφοφ διαπιςτωκεί ότι είναι ίδιο με 

το δείγμα. Τζλοσ οφείλει να δθλϊςει το εργοςτάςιο παραγωγισ των προςφερόμενων ειδϊν.  

7. Τα δείγματα που οφείλουν (επί ποινι αποκλειςμοφ) να κατακζςουν οι ςυμμετζχοντεσ ςτο 

διαγωνιςμό μαηί με τθν προςφορά τουσ, κα πρζπει να είναι μζςα ςε ςακοφλα ξεχωριςτά το 

κάκε είδοσ με αυτοκόλλθτο ταμπελάκι ςτο οποίο να αναγράφεται ο προμθκευτισ και ο αφξων 

αρικμόσ του είδουσ (ςφμφωνα με τθν μελζτθ).  

8. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται επί ποινι αποκλειςμοφ να προςκομίςει δείγματα για όςα είδθ 

απαιτείται δείγμα ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ. Δεν απαιτείται 

προςκόμιςθ δείγματοσ για τα είδθ με Α/Α 22. Μονωτικά Εργαλεία και με Α/Α 38. 

Αναπνευςτικι ςυςκευι.  

                                                  Γοφρνεσ: 18/08/2020 
Θ ςυντάξαςα                                                                              ΚΕΩΡΘΚΘΚΕ 
                                                                                       Ο Προϊςτάμενοσ Δ/νςθσ Διοικθτικϊν 
 

Σαςιοφδθ Καλλιρόθ                                                           ΒΑΛΛΑΚΘ ΝΛΚΟΛΑΟ 
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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΛΑ                 
ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΛΟΤ 
 ΔΘΜΟ ΨΕΡΟΝΘΟΤ 
 Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν -Σμιμα Διοίκθςθσ 

 

ΜΕΛΕΣΘ ΜΕ ΑΡΛΚΜ. 18/2020 

«Προμικεια μζςων ατομικισ προςταςίασ εργαηομζνων ζτουσ 2020» 

CPV:18100000-0 

ΠΟΟΤ: 58.047,94 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΧΠΑ 24% και  6%  
Χρθματοδότθςθ: Μδιοι πόροι  
Κ.Α. ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΛΜΟΤ:  
Κ.Α.: 10.6063.0002 Οικονομικζσ, Διοικθτικζσ Τπθρεςίεσ,  με πίςτωςθ ποςοφ 10.000,00€ 
Κ.Α.: 15.6063.0002 Κοινωνικζσ Τπθρεςίεσ, με πίςτωςθ ποςοφ 1.000,00€ 
Κ.Α : 20.6063.0001 Τπθρεςίεσ Κακαριότθτασ Και Θλεκτροφωτιςμοφ, με πίςτωςθ  25.000,00€ 
Κ.Α.: 25.6063.0001 Τπθρεςία Άρδευςθσ, με πίςτωςθ ποςοφ 5.000,00€ 
Κ.Α.: 30.6063.0002 Τπθρεςία Σεχνικϊν Ζργων με πίςτωςθ ποςοφ 15.000,00€ 
Κ.Α.: 35.6063.0002 Τπθρεςίεσ Πραςίνου, με πίςτωςθ ποςοφ 3.000,00€ 
Κ.Α.: 50.6063.0002 Δθμοτικι Αςτυνομία με πίςτωςθ ποςοφ1.000,00€ 

 
ΕΝΔΕΛΚΣΛΚΟ ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΛΜΟ (ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ) 

Α/Α ΕΛΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΘΘ ΠΟΟΣΘΣΕ 

ΣΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟ 
ΑΝΕΤ ΧΠΑ  ΤΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΛΑ ΑΡΟ ΝΛΤΛΛΛΟ ΗΕΥΓΟΣ 638 3,50 € 2.233,00 € 

2 ΓΑΝΤΛΑ ΑΡΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΛ 
ΝΛΤΛΛΛΟ ΗΕΥΓΟΣ 129 4,50 € 580,50 € 

3 ΜΑΚΑ ΧΛΛΣΡΟ P1 ι P2 ΣΕΜΑΨΛΟ 1202 3,50 € 4.207,00 € 

4 ΡΑΝΤΕΛΟΝΛΑ ΕΓΑΣΛΑΣ ΤΕΜΑΧΛΟ 115 22,00 € 2.530,00 € 

5 ΜΡΛΟΥΗΑΚΛΑ T-SHIRT ΤΕΜΑΧΛΟ 211 5,00 € 1.055,00 € 

6 ΑΝΑΚΛΑΣΤΛΚΑ ΓΛΛΕΚΑ 
(ΔΛΑΦΟΩΝ ΜΕΓΕΚΩΝ) ΤΕΜΑΧΛΟ 111 25,00 € 2.775,00 € 

7 ΑΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΗΕΥΓΟΣ 83 85,00 € 7.055,00 € 

8 ΝΛΤΣΕΑΔΕΣ ΤΕΜΑΧΛΟ 24 35,00 € 840,00 € 

9 
ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ 
ΜΡΕΛΗΜΡΟΛ ΤΕΜΑΧΛΟ 87 15,00 € 1.305,00 € 

10 ΓΥΑΛΛΑ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΑΡΟ 
ΘΛΛΑΚΘ ΑΚΤΛΝΟΒΟΛΛΑ ΗΕΥΓΟΣ 51 50,00 € 2.550,00 € 
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11 

ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΛΑΒΟΧΟ ΤΕΜΑΧΛΟ 73 35,00 € 2.555,00 € 

12 

ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΗΕΥΓΟΣ 89 30,00 € 2.670,00 € 

13 ΩΤΟΑΣΡΛΔΕΣ ΗΕΥΓΟΣ 20 25,00 € 500,00 € 

14 

ΜΑΣΚΑ ΘΜΛΣΕΩΣ 
ΡΟΣΩΡΟΥ ΜΕ ΦΛΛΤΑ A1 
P3 ι ΛΣΟΔΥΝΑΜΘ 
ΦΛΛΤΟΜΑΣΚΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 22 35,00 € 770,00 € 

15 ΚΑΝΟΣ ΓΛΑ ΡΟΣΤΑΣΛΑ 
ΑΡΟ ΡΤΩΣΘ ΤΕΜΑΧΛΟ 19 30,00 € 570,00 € 

16 ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΛΑΣ ΤΕΜΑΧΛΟ 22 25,00 € 550,00 € 

17 
ΓΑΝΤΛΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΛΝΑ  ΗΕΥΓΟΣ 111 3,00 € 333,00 € 

18 ΓΑΝΤΛΑ ΜΟΝΩΤΛΚΑ 
ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ ΗΕΥΓΟΣ 2 25,00 € 50,00 € 

19 ΚΑΝΟΣ ΕΡΛΒΛΕΡΟΝΤΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 19 25,00 € 475,00 € 

20 ΜΑΣΚΑ 
ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ ΤΕΜΑΧΛΟ 4 30,00 € 120,00 € 

21 ΡΟΔΛΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ ΤΕΜΑΧΛΟ 5 25,00 € 125,00 € 

22 ΜΟΝΩΤΛΚΑ ΕΓΑΛΕΛΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 2 300,00 € 600,00 € 

23Α ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΛΣ ΤΕΜΑΧΛΟ 3 220,00 € 660,00 € 

23Β ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ ΤΕΜΑΧΛΟ 3 160,00 € 480,00 € 

23Γ ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ  ΤΕΜΑΧΛΟ 3 90,00 € 270,00 € 

24 ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΤΕΜΑΧΛΟ 3 35,00 € 105,00 € 

25 ΓΑΝΤΛΑ ΑΡΟ PVC ΗΕΥΓΟΣ 21 3,00 € 63,00 € 

26 ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΑΡΟ 
ΧΘΜΛΚΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 2 40,00 € 80,00 € 

27 
ΓΑΝΣΛΑ ΕΛΑΣΛΚΑ ΜΛΑ 
ΨΡΘΘ ΝΛΣΡΛΛΛΟΤ 

ΚΟΤΣΑ 100 
ΣΕΜΑΨΛΩΝ/ΕΚΑ
ΣΘ ΔΛΑΧΟΡΩΝ 

ΜΕΓΕΚΩΝ 130 13,00€ 1.690,00€ 

28 
ΓΥΑΛΛΑ ΚΛΕΛΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ ΗΕΥΓΟΣ 4 20,00 € 80,00 € 

29 
ΓΑΝΤΛΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ ΗΕΥΓΟΣ 4 10,00 € 40,00 € 

30 
ΓΥΑΛΛΑ 
ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΣΘΣ 
GOGGLES ΗΕΥΓΟΣ 3 25,00 € 75,00 € 

31 
ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ 
ΡΟΣΩΡΟΥ ΜΕ ΦΛΛΤΑ 
ABEKZ P3 ΤΕΜΑΧΛΟ 5 100,00 € 500,00 € 

32 ΟΜΡΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 4 15,00 € 60,00 € 

33 ΕΡΛΓΟΝΑΤΛΔΕΣ ΗΕΥΓΟΣ 9 20,00 € 180,00 € 
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34 ΘΜΛΚΑΝΟ ΜΕ ΔΛΑΦΑΝΘ 
ΡΟΣΩΡΛΔΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 1 38,00 € 38,00 € 

35 ΑΣΡΛΔΛΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 1 38,00 € 38,00 € 

36 
ΡΑΡΟΥΤΣΛΑ 
ΑΝΤΛΟΛΛΣΚΘΤΛΚΑ ΗΕΥΓΟΣ 48 80,00 € 3.840,00 € 

37 ΓΥΑΛΛΑ ΑΝΟΛΚΤΟΥ ΤΥΡΟΥ ΗΕΥΓΟΣ 30 30,00 € 900,00 € 

38 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΛΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ ΤΕΜΑΧΛΟ 1 900,00 € 900,00 € 

39 
ΡΥΛΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΤΕΜΑΧΛΟ 2 330,00 € 660,00 € 

40 ΡΟΔΛΑ ΣΑΜΑΑΚΛ ΤΕΜΑΧΛΟ 52 13,00 € 676,00 € 

41 ΡΑΡΟΥΤΣΛΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ 
ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΛΚΑ ΗΕΥΓΟΣ 2 95,00 € 190,00 € 

42 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΛΚΟΛ ΚΩΝΟΛ 
ΣΘΜΑΝΣΘΣ  ΤΕΜΑΧΛΟ 5 20,00 € 100,00 € 

43 

ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΛΑ ΕΞΩΤΕΛΚΕΣ 
ΕΓΑΣΛΕΣ ΜΕ 
ΑΡΟΣΡΩΜΕΝΟ ΜΑΝΛΚΛ ΓΛΑ 
ΡΟΛΛΤΛΚΘ ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 3 85,00 € 255,00 € 

44 ΜΑΚΑ ΜΛΑ ΨΡΘΘ ΣΕΜΑΨΛΟ 600 0,30 € 180,00 € 

45 ΟΜΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΛΝΘ ΤΕΜΑΧΛΟ 3 20,00 € 60,00€ 

46 
ΡΑΡΟΥΤΣΛΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ 
ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΟ ΗΕΥΓΟΣ 1 40,00 € 40,00 € 

47 
ΡΑΡΟΥΤΣΛΑ ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ  ΗΕΥΓΟΣ 3 170,00 € 510,00 € 

48 
ΕΡΛΓΟΝΑΤΛΔΕΣ ΓΛΑ 
ΜΘΧΑΝΑΚΛ  ΗΕΥΓΟΣ 5 45,00 € 225,00 € 

49 
ΑΣΡΛΔΛΟ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΑΡΠ 
ΘΛΕΚΤΛΚΟ ΤΟΞΟ ΤΕΜΑΧΛΟ 2 75,75 € 151,50 € 

50 
ΜΡΟΤΑΚΛ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΓΛΑ 
ΧΘΣΘ ΑΛΥΣΟΡΛΟΝΟΥ ΗΕΥΓΟΣ 1 200,00€ 200,00€ 

     
47.695,00 € 

 
 
 
 

θμείωςθ: Για τα είδθ με Α/Α 3,27 και 44 ο ΧΠΑ είναι 6% ενϊ για τα λοιπά είδθ είναι 24%  
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ΠΛΝΑΚΑ 1. 
ΕΝΔΕΛΚΣΛΚΟ ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΛΜΟ ΓΛΑ ΣΘΝ ΤΠΘΡΕΛΑ ΔΛΟΛΚΘΣΛΚΘ - ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ (10)  

ΜΟΝΛΜΟΛ ΤΠΑΛΛΘΛΟΛ   

Α/
Α ΕΛΔΟ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΘ

Θ 
ΠΟΟ- 
ΣΘΣΑ 

ΣΛΜΘ 
ΜΟΝΑ 

ΔΟ ΑΝΕΤ 
ΧΠΑ  ΧΠΑ 24%  

ΣΛΜΘ 
ΜΟΝΑ-
ΔΟ  ΜΕ 
ΧΠΑ  

ΤΝΟΛΟ 
ΑΝΕΤ 
ΧΠΑ ΧΠΑ 24% 

ΤΝΟΛΟ ΜΕ 
ΧΠΑ 

3 
ΜΑΣΚΑ ΦΛΛΤΟ 
P1  ι P2 ΤΕΜΑΧΛΟ 15 3,50 € 0,21€ 3,71 € 52,50 € 3,15 € 55,65 € 

4 
ΡΑΝΤΕΛΟΝΛΑ 
ΕΓΑΣΛΑΣ ΤΕΜΑΧΛΟ 3 22,00 € 5,28 € 27,28 € 66,00 € 15,84 € 81,84 € 

5 
ΜΡΛΟΥΗΑΚΛΑ T-
SHIRT ΤΕΜΑΧΛΟ 4 5,00 € 1,20 € 6,20 € 20,00 € 4,80 € 24,80 € 

6 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΛΚΑ 
ΓΛΛΕΚΑ 
(ΔΛΑΦΟΩΝ 
ΜΕΓΕΚΩΝ) ΤΕΜΑΧΛΟ 3 25,00 € 6,00 € 31,00 € 75,00 € 18,00 € 93,00 € 

7 
ΑΒΥΛΑ 
ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΗΕΥΓΟΣ 3 85,00 € 20,40€ 105,40 € 255,00 € 61,20 € 316,20 € 

10 
ΓΥΑΛΛΑ 
ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ 
ΑΡΟ ΘΛΛΑΚΘ 
ΑΚΤΛΝΟΒΟΛΛΑ ΗΕΥΓΟΣ 2 50,00 € 12,00 € 62,00 € 100,00 € 24,00 € 124,00 € 

11 ΜΡΟΥΦΑΝ 
ΑΔΛΑΒΟΧΟ ΤΕΜΑΧΛΟ 13 35,00 € 8,40 € 43,40 € 455,00 € 109,20 € 564,20 € 

17 
ΓΑΝΤΛΑ 
ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΛ
ΝΑ  ΗΕΥΓΟΣ 24 3,00 € 0,72 € 3,72 € 72,00 € 17,28 € 89,28 € 

19 ΚΑΝΟΣ  ΤΕΜΑΧΛΟ 1 25,00 € 6,00 € 31,00 € 25,00 € 6,00 € 31,00 € 

33 ΕΡΛΓΟΝΑΤΛΔΕΣ ΗΕΥΓΟΣ 1 20,00 € 4,80 € 24,80 € 20,00 € 4,80 € 24,80 € 

43 ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΛΑ 
ΕΞΩΤ. ΕΓΑΣΛΕΣ 
ΜΕ 
ΑΡΟΣΡΩΜΕΝΟ 
ΜΑΝΛΚΛ  ΓΛΑ 
ΡΟΛΛΤ. 
ΡΟΣΤΑΣΛΑ 

 
 
ΤΕΜΑΧΛΟ 

 
 
 
 
 
 

3 85,00€    20,40 €  
      

105,40 €  
             

255,00 €  
               

61,20 €  316,20 € 

47 
ΡΑΡΟΥΤΣΛΑ 
ΡΟΛ. 
ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ  ΗΕΥΓΟΣ 3 170,00€ 40,80€ 210,80€ 510,00€ 122,40€ 632,40€ 

48 
ΕΡΛΓΟΝΑΤΛΔΕΣ 
ΓΛΑ ΜΘΧΑΝΑΚΛ ΗΕΥΓΟΣ 1 45,00€ 10,80€ 55,80€ 45,00€ 10,80€ 55,80€ 

        
  

 
1.950,50€   458,67 €   2.409,17 €  
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ΠΛΝΑΚΑ 2. 
ΕΝΔΕΛΚΣΛΚΟ ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΛΜΟ ΓΛΑ ΣΘΝ ΤΠΘΡΕΛΑ ΔΛΟΛΚΘΣΛΚΘ - ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ (10)  

  

ΚΑΚΑΡΛΣΡΛΕ ΨΟΛΕΛΩΝ (4 ΑΣΟΜΑ) ΛΔΑΨ 
  

Α/Α ΕΛΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΘΘ 
ΠΟΟ-
ΣΘΣΑ 

ΣΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟ 
ΑΝΕΤ ΧΠΑ  

ΧΠΑ 
24% ι 

6%  

ΣΛΜΘ 
ΜΕ 
ΧΠΑ  

ΤΝΟΛΟ 
ΑΝΕΤ ΧΠΑ 

ΧΠΑ 24% 
ι 6% 

ΤΝΟΛΟ ΜΕ 
ΧΠΑ 

1 ΓΑΝΤΛΑ ΑΡΟ 
ΝΛΤΛΛΛΟ ΗΕΥΓΟΣ 26 3,50 € 0,84 € 4,34 € 91,00 € 21,84 € 112,84 € 

3 ΜΑΣΚΑ ΦΛΛΤΟ 
P1  ι P2 ΤΕΜΑΧΛΟ 60 3,50 € 0,21 € 3,71 € 210,00 € 12,60 € 222,60 € 

12 
ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΗΕΥΓΟΣ 4 30,00 € 7,20 € 37,20 € 120,00 € 28,80 € 148,80 € 

27 ΓΑΝΤΛΑ ΕΛΑΣΤΛΚΑ 
ΜΛΑΣ ΧΘΣΘΣ 
ΝΛΤΛΛΛΟΥ 

ΚΟΥΤΕΣ 100 
ΤΕΜΑΧΛΩΝ/ 
ΕΚΑΣΤΘ 
ΔΛΑΦΟΩΝ 
ΜΕΓΕΚΩΝ  12 13,00 € 0,78 € 13,78 € 156,00 € 9,36 € 165,36 € 

36 ΡΑΡΟΥΤΣΛΑ 
ΑΝΤΛΟΛΛΣΚΘΤΛΚΑ ΗΕΥΓΟΣ 4 80,00 € 19,20 € 99,20 € 320 76,8 396,8 

40 ΡΟΔΛΑ ΣΑΜΑΑΚΛ ΤΕΜΑΧΛΟ 8 13,00 € 3,12 € 16,12 € 104 24,96 128,96 

             
1.001,00 € 174,36 € 1.175,36 € 

 

ΠΛΝΑΚΑ 3.  
ΕΝΔΕΛΚΣΛΚΟ ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΛΜΟ ΓΛΑ ΣΘΝ ΤΠΘΡΕΛΑ ΔΛΟΛΚΘΣΛΚΘ - ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ (10)    

ΚΑΚΑΡΛΣΡΛΕ ΨΟΛΛΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΘΜΟΤ ΨΕΡΟΝΘΟΤ (32 ΑΣΟΜΑ)  

ΛΔΟΨ  

 
  

Α/Α ΕΛΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΘΘ 
ΠΟΟΣ
ΘΣΑ 

ΣΛΜΘ 
ΜΟΝΑ-

ΔΟ ΑΝΕΤ 
ΧΠΑ  

ΧΠΑ 
24% ι 

6% 

ΣΛΜΘ 
ΜΕ 
ΧΠΑ  

ΤΝΟΛΟ 
ΑΝΕΤ ΧΠΑ 

ΧΠΑ 24% ι 
6% 

ΤΝΟΛΟ 
ΜΕ ΧΠΑ 

1 
ΓΑΝΤΛΑ ΑΡΟ 
ΝΛΤΛΛΛΟ 32Χ7 ΗΕΥΓΟΣ 224 3,50 € 0,84 € 4,34 € 

 
 
 
784,00 € 

 
 
 
188,16 € 

 
 
 
972,16 € 

3 ΜΑΣΚΑ ΦΛΛΤΟ 
P1 ι P2 ΤΕΜΑΧΛΟ 32 3,50 € 0,21 € 3,71 € 112,00 € 6,72 € 118,72 € 

12 
ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΗΕΥΓΟΣ 32 30,00 € 7,20 € 37,20 € 960,00 € 230,40 € 1.190,40 € 

27 
ΓΑΝΤΛΑ 
ΕΛΑΣΤΛΚΑ ΜΛΑΣ 
ΧΘΣΘΣ 
ΝΛΤΛΛΛΟΥ 

ΚΟΥΤΕΣ 100 
ΤΕΜΑΧΛΩΝ
/ΕΚΑΣΤΘ 
ΔΛΑΦΟΩΝ 
ΜΕΓΕΚΩΝ  32 13,00 € 0,78 € 13,78 € 416,00 € 24,96 € 440,96 € 
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36 ΡΑΡΟΥΤΣΛΑ 
ΑΝΤΛΟΛΛΣΚΘΤΛΚ
Α ΗΕΥΓΟΣ 32 80,00 € 19,20 € 99,20 € 2.560,00 € 614,40€ 3.174,4€ 

40 
ΡΟΔΛΑ 
ΣΑΜΑΑΚΛ ΤΕΜΑΧΛΟ 32 13,00 € 3,12 € 16,12 € 416,00 € 99,84€ 515,84 

            
 

5.248,00 € 1.164,48€ 6.412,48 € 

 

 

 

 

                  ΓΕΝΛΚΟ  ΤΝΟΛΟ (ΠΛΝΑΚΑ 1+2+3)  
 ΓΛΑ ΣΘΝ ΤΠΘΡΕΛΑ ΔΛΟΛΚΘΣΛΚΘ - ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ (10)  

 

ΕΣΘ 2020 
ΤΝΟΛΟ 
ΑΝΕΤ ΧΠΑ ΧΠΑ 24% ΧΠΑ 6% ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΧΠΑ 

ΜΟΝΛΜΟΛ 1.950,50 € 455,52 € 3,15 € 2.409,17 € 

ΚΑΚ.ΨΟΛ. 
ΛΔΑΨ 1.001,00 € 152,40 € 21,96 € 1.175,36 € 

ΚΑΚ. ΛΔΟΨ 5.248,00 € 1.132,80 € 31,68 € 6.412,48 € 

  8.199,50 € 1.740,72 € 56,79 € 9.997,01 € 
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ΠΛΝΑΚΑ 4 . 
ΕΝΔΕΛΚΣΛΚΟ ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΛΜΟ ΓΛΑ ΣΘΝ ΤΠΘΡΕΛΑ ΚΟΛΝΩΝΛΚΘ (15)  

ΒΟΘΚΕΛΑ ΣΟ ΠΛΣΛ 

Α/Α ΕΛΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΘΘ ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΣΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟ 
ΑΝΕΤ ΧΠΑ  

ΧΠΑ 24%  
Ι 6% 

ΣΛΜΘ ΜΕ 
ΧΠΑ  

ΤΝΟΛΟ 
ΑΝΕΤ 
ΧΠΑ ΧΠΑ  

ΤΝΟΛΟ 
ΜΕ ΧΠΑ 

3 ΜΑΣΚΑ 
ΦΛΛΤΟ P1 
ι P2 ΤΕΜΑΧΛΟ 30 3,50 € 0,21 € 3,71 € 105,00 € 6,30 € 111,30 € 

27 

ΓΑΝΤΛΑ 
ΕΛΑΣΤΛΚΑ 
ΜΛΑΣ 
ΧΘΣΘΣ 
ΝΛΤΛΛΛΟΥ 

ΚΟΥΤΕΣ 100 
ΤΕΜΑΧΛΩΝ/ 
ΕΚΑΣΤΘ 
ΔΛΑΦΟΩΝ 
ΜΕΓΕΚΩΝ  6 13,00 € 0,78 € 13,78 € 78,00 € 4,68 € 82,68 € 

32 
ΟΜΡΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 4 15,00 € 3,60 € 18,60 € 60,00 € 14,40 € 74,40 € 

44 ΜΑΣΚΑ 
ΜΛΑΣ 
ΧΘΣΘΣ ΤΕΜΑΧΛΟ 300 0,30 € 0,02 € 0,32 € 90,00 € 5,40 € 95,40 € 

45 
ΟΜΡΑ 
ΥΦΑΣΜΑ   -
ΤΛΝΘ ΤΕΜΑΧΛΟ 3 20,00 € 4,80 € 24,80 € 60,00 € 14,40 € 74,40 € 

46 

ΡΑΡΟΥΤΣΛΑ 
ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ 
ΤΥΡΟΥ 
ΣΑΜΡΟ ΗΕΥΓΟΣ 1 40,00 € 9,60 € 49,60 € 40,00 € 9,60 € 49,60 € 

ΤΝΟΛΟ 433,00 € 54,78 € 487,78 € 

 

                  ΓΕΝΛΚΟ  ΤΝΟΛΟ (ΠΛΝΑΚΑ 4) ΓΛΑ ΣΘΝ ΤΠΘΡΕΛΑ ΚΟΛΝΩΝΛΚΘ (15) 
 

ΕΣΟ 2020 ΤΝΟΛΟ ΑΝΕΤ 
ΧΠΑ 

ΧΠΑ 
24% 

ΧΠΑ 6% ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΧΠΑ 

ΕΣΟ 2020 160,00 € 38,40 €   198,40 € 

ΕΣΟ 2020 273,00 €   16,38 € 289,38 € 

ΤΝΟΛΟ 2020 433,00 € 38,40 € 16,38 € 487,78 € 
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ΠΛΝΑΚΑ 5. 
  ΕΝΔΕΛΚΣΛΚΟ ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΛΜΟ ΓΛΑ ΣΘΝ ΤΠΘΡΕΛΑ ΚΑΚΑΡΛΟΣΘΣΑ ΚΑΛ ΘΛΕΚΣΡΟΧΩΣΛΜΟΤ  

(20)  
ΜΟΝΛΜΟΛ ΚΑΛ ΛΔΑΨ                         

Α/Α ΕΛΔΟ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΘΘ

 
ΠΟΟ-
ΣΘΣΑ 

ΣΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔ

Ο 
ΑΝΕΤ 
ΧΠΑ  

ΧΠΑ 24%  
ι 6%  

ΣΛΜΘ      
ΜΟΝΑ
-ΔΟ                  
ΜΕ 
ΧΠΑ  

ΤΝΟΛΟ 
ΑΝΕΤ 
 ΧΠΑ 

ΧΠΑ 24% 
ι 6% 

ΤΝΟΛΟ 
ΜΕ ΧΠΑ 

1 ΓΑΝΤΛΑ ΑΡΟ 
ΝΛΤΛΛΛΟ                      
(ΓΛΑ 29 ΑΤΟΜΑ  ΗΕΥΓΟΣ 139 3,50 € 0,84 € 4,34 € 486,50 € 116,76 € 603,26 € 

3 ΜΑΣΚΑ ΦΛΛΤΟ 
P1  ι P2 (ΓΛΑ 31 
ΑΤΟΜΑΧ15) ΤΕΜΑΧΛΟ 465 3,50 € 0,21 € 3,71 € 1.627,50 € 97,65 € 1.725,15 € 

4 
ΡΑΝΤΕΛΟΝΛΑ 
ΕΓΑΣΛΑΣ (ΓΛΑ 
26 ΑΤΟΜΑΧ2) ΤΕΜΑΧΛΟ 52 22,00 € 5,28 € 

27,28 
€ 1.144,00 € 274,56 € 1.418,56 € 

5 
ΜΡΛΟΥΗΑΚΛΑ             
T-SHIRT (ΓΛΑ 26 
ΑΤΟΜΑ Χ4) ΤΕΜΑΧΛΟ 104 5,00 € 1,20 € 6,20 € 520,00 € 124,80 € 644,80 € 

6 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΛΚΑ 
ΓΛΛΕΚΑ 
(ΔΛΑΦΟΩΝ 
ΜΕΓΕΚΩΝ)ΓΛΑ 
27 ΑΤΟΜΑ  ΤΕΜΑΧΛΟ 40 25,00 € 6,00 € 

31,00 
€ 1.000,00 € 240,00 € 1.240,00 € 

7 ΑΒΥΛΑ 
ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΗΕΥΓΟΣ 28 85,00 € 20,40 € 

105,40 
€ 2.380,00 € 571,20 € 2.951,20 € 

8 
ΝΛΤΣΕΑΔΕΣ ΤΕΜΑΧΛΟ 8 35,00 € 8,40 € 

43,40 
€ 280,00 € 67,20 € 347,20 € 

9 

ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ 
ΜΡΕΛΗΜΡΟΛ 
(ΓΛΑ 13 ΑΤΟΜΑ 
Χ2) ΤΕΜΑΧΛΟ 24 15,00 € 3,60 € 

18,60 
€ 360,00 € 86,40 € 446,40 € 

10 

ΓΥΑΛΛΑ 
ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ 
ΑΡΟ ΘΛΛΑΚΘ 
ΑΚΤΛΝΟΒΟΛΛΑ ΗΕΥΓΟΣ 10 50,00 € 12,00 € 

62,00 
€ 500,00 € 120,00 € 620,00 € 

11 ΜΡΟΥΦΑΝ 
ΑΔΛΑΒΟΧΟ ΤΕΜΑΧΛΟ 6 35,00 € 8,40 € 

43,40 
€ 210,00 € 50,40€ 260,40 € 

12 
ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΗΕΥΓΟΣ 20 30,00 € 7,20 € 

37,20 
€ 600,00 € 144,00 € 744,00 € 

13 
ΩΤΟΑΣΡΛΔΕΣ ΗΕΥΓΟΣ 6 25,00 € 6,00 € 

31,00 
€ 150,00 € 36,00 € 186,00 € 
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14 

ΜΑΣΚΑ 
ΘΜΛΣΕΩΣ 
ΡΟΣΩΡΟΥ ΜΕ 
ΦΛΛΤΑ A1 P3 ι 
ΛΣΟΔΥΝΑΜΘ 
ΦΛΛΤΟΜΑΣΚΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 8 35,00 € 8,40 € 

43,40 
€ 280,00 € 67,20 € 347,20 € 

15 
ΚΑΝΟΣ ΓΛΑ 
ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΑΡΟ 
ΡΤΩΣΘ ΤΕΜΑΧΛΟ 7 30,00 € 7,20 € 

37,20 
€ 210,00 € 50,40 € 260,40 € 

16 
ΦΟΜΕΣ 
ΕΓΑΣΛΑΣ( ΓΛΑ 2 
ΑΤΟΜΑ Χ2) ΤΕΜΑΧΛΟ 4 25,00 € 6,00 € 

31,00 
€ 100,00 € 24,00 € 124,00 € 

17 
ΓΑΝΤΛΑ 
ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΛ
ΝΑ  ΗΕΥΓΟΣ 26 3,00 € 0,72 € 3,72 € 78,00 € 18,72 € 96,72 € 

18 ΓΑΝΤΛΑ 
ΜΟΝΩΤΛΚΑ 
ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ ΗΕΥΓΟΣ 2 25,00 € 6,00 € 

31,00 
€ 50,00 € 12,00 € 62,00 € 

19 

ΚΑΝΟΣ  ΤΕΜΑΧΛΟ 2 25,00 € 6,00 € 
31,00 

€ 50,00 € 12,00 € 62,00 € 

20 
ΜΑΣΚΑ 
ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟ
ΛΛΘΣΘΣ ΤΕΜΑΧΛΟ 2 30,00 € 7,20 € 

37,20 
€ 60,00 € 14,40 € 74,40 € 

21 ΡΟΔΛΑ 
ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ ΤΕΜΑΧΛΟ 2 25,00 € 6,00 € 

31,00 
€ 50,00 € 12,00 € 62,00 € 

22 ΜΟΝΩΤΛΚΑ 
ΕΓΑΛΕΛΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 2 

300,00 
€ 72,00 € 

372,00 
€ 600,00 € 144,00 € 744,00 € 

23Α 
ΟΛΟΣΩΜΕΣ 
ΕΞΑΤΘΣΕΛΣ ΤΕΜΑΧΛΟ 2 

220,00 
€ 52,80 € 

272,80 
€ 440,00 € 105,60 € 545,60 € 

23Β 

ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ ΤΕΜΑΧΛΟ 2 
160,00 

€ 38,40 € 
198,40 

€ 320,00 € 76,80 € 396,80 € 

23Γ 
ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ  ΤΕΜΑΧΛΟ 2 90,00 € 21,60 € 

111,60 
€ 180,00 € 43,20 € 223,20 € 

24 
ΗΩΝΕΣ 
ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΤΕΜΑΧΛΟ 2 35,00 € 8,40 € 

43,40 
€ 70,00 € 16,80 € 86,80 € 

27 
ΓΑΝΤΛΑ 
ΕΛΑΣΤΛΚΑ ΜΛΑΣ 
ΧΘΣΘΣ 
ΝΛΤΛΛΛΟΥ (ΓΛΑ 
10 ΑΤΟΜΑ Χ3) 

ΚΟΥΤΕΣ 
100 

ΤΕΜΑΧΛΩ
ΝΗΕΥΓΩΝ/

ΕΚΑΣΤΘ 
ΔΛΑΦΟΩ

Ν 
ΜΕΓΕΚΩΝ  30 13,00 € 0,78 € 

13,78 
€ 390,00 € 23,40 € 413,40 € 
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36 ΡΑΡΟΥΤΣΛΑ 
ΑΝΤΛΟΛΛΣΚΘΤΛΚ
Α ΗΕΥΓΟΣ 10 80,00 € 19,20 € 

99,20 
€ 800,00 € 192,00 € 992,00 € 

37 
ΓΥΑΛΛΑ 
ΑΝΟΛΚΤΟΥ 
ΤΥΡΟΥ ΗΕΥΓΟΣ 6 30,00 € 7,20 € 

37,20 
€ 180,00 € 43,20 € 223,20 € 

40 
ΡΟΔΛΑ 
ΣΑΜΑΑΚΛ ΤΕΜΑΧΛΟ 10 13,00 € 3,12 € 

16,12 
€ 130,00 € 31,20 € 161,20 € 

41 ΡΑΡΟΥΤΣΛΑ 
ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ 
ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΛΚ
Α ΗΕΥΓΟΣ 2 95,00 € 22,80 € 

117,80 
€ 190,00 € 45,60 € 235,60 € 

49 

ΑΣΡΛΔΛΟ 
ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ 
ΑΡΟ 
ΘΛΕΚΤΛΚΟ 
ΤΟΞΟ 

ΤΕΜΑΧΛ
Ο  2 75,75 € 18,18 € 

93,93 
€ 151,50 € 36,36 € 187,86 € 

           13.587,50 € 2.897,85 € 16.485,35 € 

 

 

ΠΛΝΑΚΑ 6.    
ΕΝΔΕΛΚΣΛΚΟ ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΛΜΟ ΓΛΑ ΣΘΝ ΤΠΘΡΕΛΑ ΚΑΚΑΡΛΟΣΘΣΑ ΚΑΛ ΘΛΕΚΣΡΟΧΩΣΛΜΟΤ  (20) 

ΕΠΟΨΛΚΟΛ  ΛΔΟΨ                  

Α/
Α ΕΛΔΟ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΘΘ 

ΠΟΟ
ΣΘΣΑ 

ΣΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔ

Ο 
ΑΝΕΤ 
ΧΠΑ  

ΧΠΑ 
24%  

ΣΛΜΘ      
ΜΟΝΑΔ
Ο                  
ΜΕ 
ΧΠΑ  

ΤΝΟΛΟ 
ΑΝΕΤ ΧΠΑ ΧΠΑ 24% 

ΤΝΟΛΟ 
ΜΕ ΧΠΑ 

1 
ΓΑΝΤΛΑ ΑΡΟ 
ΝΛΤΛΛΛΟ                      
(ΓΛΑ 14 ΑΤΟΜΑ 
Χ5) ΗΕΥΓΟΣ 70 3,50 € 0,84 € 4,34 € 245,00 € 58,80 € 303,80 € 

3 ΜΑΣΚΑ ΦΛΛΤΟ 
P1  ι P2 (ΓΛΑ 15 
ΑΤΟΜΑΧ10) ΤΕΜΑΧΛΟ 150 3,50 € 0,21 € 3,71 € 525,00 € 31,50 € 556,50 € 

4 ΡΑΝΤΕΛΟΝΛΑ 
ΕΓΑΣΛΑΣ (ΓΛΑ 15 
ΑΤΟΜΑΧ2) ΤΕΜΑΧΛΟ 30 22,00 € 5,28 € 27,28 € 660,00 € 158,40 € 818,40 € 



52 
 

5 ΜΡΛΟΥΗΑΚΛΑ             
T-SHIRT (ΓΛΑ 15 
ΑΤΟΜΑ Χ2) ΤΕΜΑΧΛΟ 30 5,00 € 1,20 € 6,20 € 150,00 € 36,00 € 186,00 € 

6 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΛΚΑ 
ΓΛΛΕΚΑ 
(ΔΛΑΦΟΩΝ 
ΜΕΓΕΚΩΝ)ΓΛΑ 
15 ΑΤΟΜΑ  ΤΕΜΑΧΛΟ 15 25,00 € 6,00 € 31,00 € 375,00 € 90,00 € 465,00 € 

7 ΑΒΥΛΑ 
ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΗΕΥΓΟΣ 15 85,00 € 20,40 € 105,40 € 1.275,00 € 306,00 € 1.581,00 € 

8 
ΝΛΤΣΕΑΔΕΣ ΤΕΜΑΧΛΟ 12 35,00 € 8,40 € 43,40 € 420,00 € 100,80 € 520,80 € 

9 ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ 
ΜΡΕΛΗΜΡΟΛ 
(ΓΛΑ 15 ΑΤΟΜΑ) ΤΕΜΑΧΛΟ 15 15,00 € 3,60 € 18,60 € 225,00 € 54,00 € 279,00 € 

10 

ΓΥΑΛΛΑ 
ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ 
ΑΡΟ ΘΛΛΑΚΘ 
ΑΚΤΛΝΟΒΟΛΛΑ ΗΕΥΓΟΣ 12 50,00 € 12,00 € 62,00 € 600,00 € 144,00 € 744,00 € 

11 ΜΡΟΥΦΑΝ 
ΑΔΛΑΒΟΧΟ ΤΕΜΑΧΛΟ 12 35,00 € 8,40 € 43,40 € 420,00 € 100,80 € 520,80 € 

12 
ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΗΕΥΓΟΣ 14 30,00 € 7,20 € 37,20 € 420,00 € 100,80 € 520,80 € 

14 

ΜΑΣΚΑ 
ΘΜΛΣΕΩΣ 
ΡΟΣΩΡΟΥ ΜΕ 
ΦΛΛΤΑ A1 P3 ι 
ΛΣΟΔΥΝΑΜΘ 
ΦΛΛΤΟΜΑΣΚΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 12 35,00 € 8,40 € 43,40 € 420,00 € 100,80 € 520,80 € 

15 
ΚΑΝΟΣ ΓΛΑ 
ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΑΡΟ 
ΡΤΩΣΘ ΤΕΜΑΧΛΟ 12 30,00 € 7,20 € 37,20 € 360,00 € 86,40 € 446,40 € 

17 
ΓΑΝΤΛΑ 
ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΛΝ
Α  ΗΕΥΓΟΣ 15 3,00 € 0,72 € 3,72 € 45,00 € 10,80 € 55,80 € 

27 

ΓΑΝΤΛΑ 
ΕΛΑΣΤΛΚΑ ΜΛΑΣ 
ΧΘΣΘΣ 
ΝΛΤΛΛΛΟΥ (ΓΛΑ 2 
ΑΤΟΜΑ Χ3) 

ΚΟΥΤΕΣ 100 
ΤΕΜΑΧΛΩΝ/ 

ΕΚΑΣΤΘ 
ΔΛΑΦΟΩΝ 
ΜΕΓΕΚΩΝ  6 13,00 € 0,78 € 13,78 € 78,00 € 4,68 € 82,68 € 

36 
ΡΑΡΟΥΤΣΛΑ 
ΑΝΤΛΟΛΛΣΚΘΤΛΚ
Α ΗΕΥΓΟΣ 2 80,00 € 19,20 € 99,20 € 160,00 € 38,40 € 198,40 € 

37 
ΓΥΑΛΛΑ 
ΑΝΟΛΚΤΟΥ 
ΤΥΡΟΥ ΗΕΥΓΟΣ 12 30,00 € 7,20 € 37,20 € 360,00 € 86,40 € 446,40 € 

40 
ΡΟΔΛΑ 
ΣΑΜΑΑΚΛ ΤΕΜΑΧΛΟ 2 13,00 € 3,12 € 16,12 € 26,00 € 6,24 € 32,24 € 

   ΤΝΟΛΟ       6.764,00 € 1.514,82 € 8.278,82 € 
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ΤΝΟΛΟ ΠΛΝΑΚΑ  5 
ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΛΜΟ ΓΛΑ ΣΘΝ ΤΠΘΡΕΛΑ ΚΑΚΑΡΛΟΣΘΣΑ ΚΑΛ ΘΛΕΚΣΡΟΧΩΣΛΜΟΤ  (20) 

ΜΟΝΛΜΟΛ ΚΑΛ ΛΔΑΨ 

ΕΣΟ 2020 
ΤΝΟΛΟ 
ΑΝΕΤ ΧΠΑ ΧΠΑ 24% ΧΠΑ 6% ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΧΠΑ 

ΧΠΑ 24% 11.570,00 € 2.776,80 €   14.346,80 € 

ΧΠΑ 6%  2.017,50 €   121,05 € 2.138,55 € 

ΤΝΟΛΟ 
2020 13.587,50 € 2.776,80 € 121,05 € 16.485,35 € 

 

ΤΝΟΛΟ ΠΛΝΑΚΑ  6 
ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΛΜΟ ΓΛΑ ΣΘΝ ΤΠΘΡΕΛΑ ΚΑΚΑΡΛΟΣΘΣΑ ΚΑΛ ΘΛΕΚΣΡΟΧΩΣΛΜΟΤ  (20) 

ΕΠΟΨΛΚΟΛ 

ΕΣΟ 
2020 

ΤΝΟΛΟ 
ΑΝΕΤ ΧΠΑ ΧΠΑ 24% ΧΠΑ 6% ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΧΠΑ 

ΧΠΑ 
24% 6.161,00 € 

 
1.478,64 € 

   
7.639,64 € 

 

ΧΠΑ 6% 603,00 €   36,18 € 639,18 € 

ΤΝΟΛΟ 
2020 6.764,00 € 1.478,64 € 36,18 € 8.278,82 € 

 

 

ΓΕΝΛΚΟ ΤΝΟΛΟ (ΠΛΝΑΚΑ  5+6) 
ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΛΜΟ ΓΛΑ ΣΘΝ ΤΠΘΡΕΛΑ ΚΑΚΑΡΛΟΣΘΣΑ ΚΑΛ ΘΛΕΚΣΡΟΧΩΣΛΜΟΤ  (20) 

ΕΣΟ 
2020 

ΤΝΟΛΟ 
ΑΝΕΤ ΧΠΑ ΧΠΑ 24% ΧΠΑ 6% ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΧΠΑ 

ΧΠΑ 24% 17.731,00 € 4.255,44 €   21.986,44 € 

ΧΠΑ 6% 2.620,50 €   157,23 € 2.777,73 € 

ΤΝΟΛΟ 
2020 20.351,50 € 4.255,44 € 157,23 € 24.764,17 € 
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ΠΛΝΑΚΑ 7  
ΕΝΔΕΛΚΣΛΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΛΜΟ ΤΠΘΡΕΛΑ ΑΡΔΕΤΘ ( 25) 

Α/
Α ΕΛΔΟ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΘΘ 

ΠΟΟ
ΣΘΣΑ 

ΣΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔ

Ο 
ΑΝΕΤ 
ΧΠΑ  

ΧΠΑ 
24%  

ΣΛΜΘ 
ΜΕ 
ΧΠΑ  

ΤΝΟΛΟ 
ΑΝΕΤ ΧΠΑ ΧΠΑ 

ΤΝΟΛΟ ΜΕ 
ΧΠΑ 

2 ΓΑΝΤΛΑ ΑΡΟ 
ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΛ 
ΝΛΤΛΛΛΟ ΗΕΥΓΟΣ 60 4,50 € 1,08 € 5,58 € 270,00 € 64,80 € 334,80 € 

3 
ΜΑΣΚΑ 
ΦΛΛΤΟ P1 ι 
P2 ΤΕΜΑΧΛΟ 300 3,50 € 0,21 € 3,71 € 1.050,00 € 63,00 € 1.113,00 € 

4 ΡΑΝΤΕΛΟΝΛΑ 
ΕΓΑΣΛΑΣ ΤΕΜΑΧΛΟ 6 22,00 € 5,28 € 27,28 € 132,00 € 31,68 € 163,68 € 

5 ΜΡΛΟΥΗΑΚΛΑ 
T-SHIRT ΤΕΜΑΧΛΟ 25 5,00 € 1,20 € 6,20 € 125,00 € 30,00 € 155,00 € 

6 

ΑΝΑΚΛΑΣΤΛΚΑ 
ΓΛΛΕΚΑ 
(ΔΛΑΦΟΩΝ 
ΜΕΓΕΚΩΝ) ΤΕΜΑΧΛΟ 6 25,00 € 6,00 € 31,00 € 150,00 € 36,00 € 186,00 € 

7 ΑΒΥΛΑ 
ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΗΕΥΓΟΣ 3 85,00 € 20,40 € 105,40 € 255,00 € 61,20 € 316,20 € 

8 ΝΛΤΣΕΑΔΕΣ ΤΕΜΑΧΛΟ 3 35,00 € 8,40 € 43,40 € 105,00 € 25,20 € 130,20 € 

9 
ΚΑΡΕΛΑ 
ΤΥΡΟΥ 
ΜΡΕΛΗΜΡΟΛ ΤΕΜΑΧΛΟ 6 15,00 € 3,60 € 18,60 € 90,00 € 21,60 € 111,60 € 

10 

ΓΥΑΛΛΑ 
ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ 
ΑΡΟ ΘΛΛΑΚΘ 
ΑΚΤΛΝΟΒΟΛΛΑ ΗΕΥΓΟΣ 6 50,00 € 12,00 € 62,00 € 300,00€ 72,00 € 372,00 € 

11 ΜΡΟΥΦΑΝ 
ΑΔΛΑΒΟΧΟ ΤΕΜΑΧΛΟ 10 35,00 € 8,40 € 43,40 € 350,00 € 84,00 € 434,00 € 

12 
ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΗΕΥΓΟΣ 3 30,00 € 7,20 € 37,20 € 90,00 € 21,60 € 111,60 € 

17 ΓΑΝΤΛΑ 
ΔΕΜΑΤΟΡΑΝ
ΛΝΑ  ΗΕΥΓΟΣ 30 3,00 € 0,72 € 3,72 € 90,00 € 21,60 € 111,60 € 

25 
ΓΑΝΤΛΑ ΑΡΟ 
PVC ΗΕΥΓΟΣ 12 3,00 € 0,72 € 3,72 € 36,00 € 8,64 € 44,64 € 

27 
ΓΑΝΤΛΑ 
ΕΛΑΣΤΛΚΑ 
ΜΛΑΣ ΧΘΣΘΣ 
ΝΛΤΛΛΛΟΥ 

ΚΟΥΤΕΣ 100 
ΤΕΜΑΧΛΩΝ/

ΕΚΑΣΤΘ 
ΔΛΑΦΟΩΝ 
ΜΕΓΕΚΩΝ  10 13,00 € 0,78 € 13,78 € 130,00 € 7,80 € 137,80 € 

33 ΕΡΛΓΟΝΑΤΛΔΕΣ ΗΕΥΓΟΣ 6 20,00 € 4,80 € 24,80 € 120,00 € 28,80 € 148,80 € 

37 
ΓΥΑΛΛΑ 
ΑΝΟΛΚΤΟΥ 
ΤΥΡΟΥ ΗΕΥΓΟΣ 6 30,00 € 7,20 € 37,20 € 180,00 € 43,20 € 223,20 € 

   ΣΥΝΟΛΟ        3.473,00 € 621,12 € 4.094,12 € 
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ΤΝΟΛΟ ΠΛΝΑΚΑ  7 
ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΛΜΟ ΓΛΑ ΣΘΝ ΤΠΘΡΕΛΑ ΤΠΘΡΕΛΑ ΑΡΔΕΤΘ ( 25) 

ΕΣΟ 
2020 

ΤΝΟΛΟ 
ΑΝΕΤ 
ΧΠΑ ΧΠΑ 24% ΧΠΑ 6% ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΧΠΑ 

ΧΠΑ 24 2.293,00 € 550,32 €   2.843,32 € 

ΧΠΑ 6 1.180,00 €   70,80 € 1.250,80 € 

ΤΝΟΛΟ 
2020 3.473,00 € 550,32 € 70,80 € 4.094,12 € 
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  ΠΛΝΑΚΑ 8  
ΕΝΔΕΛΚΣΛΚΟ ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΛΜΟ ΓΛΑ ΣΘΝ ΤΠΘΡΕΛΑ  ΣΕΨΝΛΚΘ ΤΠΘΡΕΛΑ  (30) ΜΟΝΛΜΟΛ 

ΚΑΛ ΛΔΑΨ                         

Α/
Α ΕΛΔΟ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΘΘ 

ΠΟΟΣΘ
ΣΑ 

ΣΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔ
Ο ΑΝΕΤ 

ΧΠΑ  
ΧΠΑ 
24%  

ΣΛΜΘ      
ΜΟΝΑΔ
Ο                  
ΜΕ ΧΠΑ  

ΤΝΟΛΟ 
ΑΝΕΤ 
ΧΠΑ 

ΧΠΑ 
24% 

ΤΝΟΛΟ 
ΜΕ ΧΠΑ 

1 
ΓΑΝΤΛΑ ΑΡΟ 
ΝΛΤΛΛΛΟ                      
(ΓΛΑ 28 ΑΤΟΜΑ ) ΗΕΥΓΟΣ 170 3,50 € 0,84 € 4,34 € 595,00 € 142,80 € 737,80 € 

2 ΓΑΝΤΛΑ ΑΡΟ 
ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΛ 
ΝΛΤΛΛΛΟ ΗΕΥΓΟΣ 60 4,50 € 1,08 € 5,58 € 270,00 € 64,80 € 334,80 € 

3 
ΜΑΣΚΑ ΦΛΛΤΟ 
P1 ι P2 TEMAXIO 150 3,50 € 0,21 € 3,71 € 525,00 € 31,50 € 556,50 € 

4 
ΡΑΝΤΕΛΟΝΛΑ 
ΕΓΑΣΛΑΣ (ΓΛΑ 10 
ΑΤΟΜΑΧ2) ΤΕΜΑΧΛΟ 20 22,00 € 5,28 € 27,28 € 440,00 € 105,60€ 545,60 € 

5 
ΜΡΛΟΥΗΑΚΛΑ             
T-SHIRT (ΓΛΑ 11 
ΑΤΟΜΟ Χ4) ΤΕΜΑΧΛΟ 44 5,00 € 1,20 € 6,20 € 220,00 € 52,80 € 272,80 € 

6 

ΑΝΑΚΛΑΣΤΛΚΑ 
ΓΛΛΕΚΑ 
(ΔΛΑΦΟΩΝ 
ΜΕΓΕΚΩΝ)ΓΛΑ 33 
ΑΤΟΜΑ  ΤΕΜΑΧΛΟ 33 25,00 € 6,00 € 31,00 € 825,00 € 198,00 € 

1.023,00 
€ 

7 
ΑΒΥΛΑ 
ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΗΕΥΓΟΣ 31 85,00 € 20,40 € 105,40 € 

2.635,00 
€ 632,40€ 3.267,40€ 

9 
ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ 
ΜΡΕΛΗΜΡΟΛ (ΓΛΑ 
19 ΑΤΟΜΑ Χ2) ΤΕΜΑΧΛΟ 38 15,00 € 3,60 € 18,60 € 570,00 € 136,80 € 706,80€ 

10 

ΓΥΑΛΛΑ 
ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΑΡΟ 
ΘΛΛΑΚΘ 
ΑΚΤΛΝΟΒΟΛΛΑ ΗΕΥΓΟΣ 19 50,00 € 12,00 € 62,00 € 950,00€ 228,00€ 

1.178,00 
€ 

11 ΜΡΟΥΦΑΝ 
ΑΔΛΑΒΟΧΟ ΤΕΜΑΧΛΟ 30 35,00 € 8,40 € 43,40 € 1.050,00€ 252,00 € 1.302,00€ 

12 
ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΗΕΥΓΟΣ 

12 30,00 € 7,20 € 37,20 € 360,00 € 86,40 € 446,40 € 
 

13 ΩΤΟΑΣΡΛΔΕΣ ΗΕΥΓΟΣ 12 25,00 € 6,00 € 31,00 € 300,00 € 72,00 € 372,00 € 

14 

ΜΑΣΚΑ ΘΜΛΣΕΩΣ 
ΡΟΣΩΡΟΥ ΜΕ 
ΦΛΛΤΑ Α1 3 Ι 
ΛΣΟΔΥΝΑΜΘ 
ΦΛΛΤΟΜΑΣΚΑ  ΤΕΜΑΧΛΟ  1 35,00€ 8,40€ 43,40€ 35,00€ 8,40€ 43,40€ 

16 
ΦΟΜΕΣ 
ΕΓΑΣΛΑΣ                 
( ΓΛΑ 14 ΑΤΟΜΑ ) ΤΕΜΑΧΛΟ 

 
14 

25,00 € 6,00 € 31,00 € 350,00€ 84,00€ 434,00€ 

17 ΓΑΝΤΛΑ 
ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΛΝΑ  ΗΕΥΓΟΣ 

8 3,00 € 0,72 € 3,72 € 24,00 € 5,76€ 29,76 € 

19 ΚΑΝΟΣ  ΤΕΜΑΧΛΟ 13 25,00 € 6,00€ 31,00 € 325,00€ 78,00€ 403,00€ 
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20 
MΑΣΚΑ 
ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟ-
ΛΘΣΘΣ  ΤΕΜΑΧΛΟ 2 30,00 € 7,20 € 37,20 € 60,00 € 14,40 € 74,40 € 

21 ΡΟΔΛΑ 
ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ ΤΕΜΑΧΛΟ 3 25,00 € 6,00 € 31,00 € 75,00 € 18,00 € 93,00€ 

25 
ΓΑΝΤΛΑ ΑΡΟ PVC ΗΕΥΓΟΣ 6 3,00€ 0,72€ 3,72€ 18,00€ 4,32€ 22,32€ 

27 ΓΑΝΤΛΑ ΕΛΑΣΤΛΚΑ 
ΜΛΑΣ ΧΘΣΘΣ 
ΝΛΤΛΛΛΟΥ (ΓΛΑ 2 
ΑΤΟΜΑ Χ3) 

ΚΟΥΤΕΣ 100 
ΤΕΜΑΧΛΩΝ/ΕΚΑ
ΣΤΘ ΔΛΑΦΟΩΝ 

ΜΕΓΕΚΩΝ  6 13,00 € 3,12 € 16,12 € 78,00 € 4,68 € 82,68 € 

28 ΓΥΑΛΛΑ ΚΛΕΛΣΤΟΥ 
ΤΥΡΟΥ ΗΕΥΓΟΣ 3 20,00 € 4,80 € 24,80 € 60,00 € 14,40€ 74,40 € 

29 ΓΑΝΤΛΑ 
ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ ΗΕΥΓΟΣ 4 10,00 € 2,40 € 12,40 € 40,00 € 9,60 € 49,60 € 

30 
ΓΥΑΛΛΑ 
ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΣ
ΘΣ GOGGLES ΗΕΥΓΟΣ 3 25,00 € 6,00 € 31,00 € 75,00 € 18,00 € 93,00 € 

31 

ΜΑΣΚΑ 
ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ 
ΡΟΣΩΡΟΥ ΜΕ 
ΦΛΛΤΑ ABEKZ P3 ΤΕΜΑΧΛΟ 4 100,00 € 24,00 € 124,00 € 400,00 € 96,00€ 496,00 € 

37 ΓΥΑΛΛΑ ΑΝΟΛΚΤΟΥ 
ΤΥΡΟΥ ΗΕΥΓΟΣ 3 30,00 € 7,20 € 37,20 € 90,00€ 21,60€ 111,60€ 

38 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΛΚΘ 
ΣΥΣΚΕΥΘ  ΤΕΜΑΧΛΟ 1 900,00 € 

216,00 
€ 

1.116,00 
€ 900,00 € 216,00 € 

1.116,00 
€ 

39 
ΡΥΛΜΑΧΕΣ 
ΣΤΟΛΕΣ  ΤΕΜΑΧΛΟ 2 330,00 € 79,20 € 409,20 € 660,00 € 158,40 € 818,40 € 

42 

ΑΝΑΚΛΑΣΤΛΚΟΛ 
ΚΩΝΟΛ 
ΣΘΜΑΝΣΘΣ ΤΕΜΑΧΛΟ 5 20,00 € 4,80 € 24,80 € 100,00 € 24,00 € 124,00 € 

44 
ΜΑΣΚΑ ΜΛΑΣ 

ΧΘΣΘΣ ΤΕΜΑΧΛΟ 300 0,30 € 0,02 €  0,32€ 90,00 € 5,40 € 95,40 € 

       

12.120,00 
€ 

2.784,06 
€ 

14.904,06 
€ 

 

ΤΝΟΛΟ ΠΛΝΑΚΑ  8 
ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΛΜΟ ΓΛΑ ΣΘΝ ΣΕΨΝΛΚΘ ΤΠΘΡΕΛΑ ( 30) 

ΕΣΟ 
2020 

ΤΝΟΛΟ 
ΑΝΕΤ ΧΠΑ ΧΠΑ 24% ΧΠΑ 6% ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΧΠΑ 

ΧΠΑ 24% 11.427,00 € 2.742,48 €   14.169,48 € 

ΧΠΑ 6% 693,00 €   41,58 € 734,58 € 

ΤΝΟΛΟ 
2020 12.120,00 € 2.742,48 € 41,58 € 14.904,06 € 
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  ΠΛΝΑΚΑ 9 
ΕΝΔΕΛΚΣΛΚΟ ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΛΜΟ ΓΛΑ ΣΘΝ ΤΠΘΡΕΛΑ ΠΡΑΛΝΟΤ  (35) ΜΟΝΛΜΟΛ ΚΑΛ ΛΔΑΨ                         

Α/Α ΕΛΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΘΘ ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΣΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟ

 ΑΝΕΤ 
ΧΠΑ  

ΧΠΑ 
24% Ι 

6% 

ΣΛΜΘ      
ΜΟΝΑΔΟ
                  
ΜΕ ΧΠΑ  

ΤΝΟΛΟ 
ΑΝΕΤ 
ΧΠΑ 

ΧΠΑ 
24% Ι 

6% 
ΤΝΟΛΟ 
ΜΕ ΧΠΑ 

1 

ΓΑΝΤΛΑ ΑΡΟ 
ΝΛΤΛΛΛΟ                      
(ΓΛΑ 2 ΑΤΟΜΑ 
Χ4) ΗΕΥΓΟΣ 9 3,50 € 0,84 € 4,34 € 31,50€ 7,56 € 39,06 € 

2 
ΓΑΝΤΛΑ ΑΡΟ 
ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΛ 
ΝΛΤΛΛΛΟ ΗΕΥΓΟΣ 9 4,50 € 1,08 € 5,58 € 40,50 € 9,72 € 50,22 € 

4 
ΡΑΝΤΕΛΟΝΛΑ 
ΕΓΑΣΛΑΣ (ΓΛΑ 
2 ΑΤΟΜΑΧ2) ΤΕΜΑΧΛΟ 4 22,00 € 5,28 € 27,28 € 88,00 € 21,12 € 109,12 € 

5 ΜΡΛΟΥΗΑΚΛΑ             
T-SHIRT (ΓΛΑ 1 
ΑΤΟΜΟ Χ4) ΤΕΜΑΧΛΟ 4 5,00 € 1,20 € 6,20 € 20,00 € 4,80 € 24,80 € 

6 

ΑΝΑΚΛΑΣΤΛΚΑ 
ΓΛΛΕΚΑ 
(ΔΛΑΦΟΩΝ 
ΜΕΓΕΚΩΝ)ΓΛΑ  
3 ΑΤΟΜΑ  ΤΕΜΑΧΛΟ 6 25,00 € 6,00 € 31,00 € 150,00 € 36,00 € 186,00 € 

7 ΑΒΥΛΑ 
ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΗΕΥΓΟΣ 3 85,00 € 

20,40 
€ 105,40 € 255,00 € 61,20 € 316,20 € 

8 ΝΛΤΣΕΑΔΕΣ ΤΕΜΑΧΛΟ 1 35,00 € 8,40 € 43,40 € 35,00 € 8,40 € 43,40 € 

9 
ΚΑΡΕΛΑ 
ΤΥΡΟΥ 
ΜΡΕΛΗΜΡΟΛ  ΤΕΜΑΧΛΟ 4 15,00 € 3,60 € 18,60 € 60,00 € 14,40 € 74,40 € 

10 

ΓΥΑΛΛΑ 
ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ 
ΑΡΟ ΘΛΛΑΚΘ 
ΑΚΤΛΝΟΒΟΛΛΑ ΗΕΥΓΟΣ 2 50,00 € 

12,00 
€ 62,00 € 100,00 € 24,00 € 124,00 € 

11 ΜΡΟΥΦΑΝ 
ΑΔΛΑΒΟΧΟ ΤΕΜΑΧΛΟ 2 35,00 € 8,40 € 43,40 € 70,00 € 16,80 € 86,80 € 

12 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΗΕΥΓΟΣ 4 30,00 € 7,20 € 37,20 € 120,00 € 28,80 € 148,80 € 

13 ΩΤΟΑΣΡΛΔΕΣ ΗΕΥΓΟΣ 2 25,00 € 6,00 € 31,00 € 50,00 € 12,00 € 62,00 € 

14 

ΜΑΣΚΑ 
ΘΜΛΣΕΩΣ 
ΡΟΣΩΡΟΥ 
ΜΕ ΦΛΛΤΑ 
A1 P3 ι 
ΛΣΟΔΥΝΑΜΘ 
ΦΛΛΤΟΜΑΣΚ
Α ΤΕΜΑΧΛΟ 1 35,00 € 8,40 € 43,40 € 35,00 € 8,40 € 43,40 € 

16 ΦΟΜΕΣ 
ΕΓΑΣΛΑΣ                  ΤΕΜΑΧΛΟ 4 25,00 € 6,00 € 31,00 € 100,00 € 24,00 € 124,00 € 

17 
ΓΑΝΤΛΑ 
ΔΕΜΑΤΟΡΑ-
ΝΛΝΑ  ΗΕΥΓΟΣ 8 3,00 € 0,72 € 3,72 € 24,00 € 5,76 € 29,76 € 
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19 
ΚΑΝΟΣ  ΤΕΜΑΧΛΟ 3 25,00 € 6,00 € 31,00 € 75,00 € 18,00 € 93,00 € 

23Α ΟΛΟΣΩΜΕΣ 
ΕΞΑΤΘΣΕΛΣ ΤΕΜΑΧΛΟ 1 220,00 € 

52,80 
€ 272,80 € 220,00 € 52,80 € 272,80 € 

23Β 
ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ ΤΕΜΑΧΛΟ 1 160,00 € 

38,40 
€ 198,40 € 160,00 € 38,40 € 198,40 € 

23Γ 
ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕ
Σ  ΤΕΜΑΧΛΟ 1 90,00 € 

21,60 
€ 111,60 € 90,00 € 21,60 € 111,60 € 

24 
ΗΩΝΕΣ 
ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΤΕΜΑΧΛΟ 1 35,00 € 8,40 € 43,40 € 35,00 € 8,40 € 43,40 € 

25 
ΓΑΝΤΛΑ ΑΡΠ 
PVC ΗΕΥΓΟΣ 3 3,00 € 0,72 € 3,72 € 9,00 € 2,16 € 11,16 € 

26 
ΣΤΟΛΕΣ 
ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ 
ΑΡΟ ΧΘΜΛΚΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 2 40,00 € 9,60 € 49,60 € 80,00 € 19,20 € 99,20 € 

27 

ΓΑΝΤΛΑ 
ΕΛΑΣΤΛΚΑ 
ΜΛΑΣ ΧΘΣΘΣ 
ΝΛΤΛΛΛΟΥ (ΓΛΑ 
2 ΑΤΟΜΑ Χ2) 

ΚΟΥΤΕΣ 100 
ΤΕΜΑΧΛΩΝ/ΕΚΑ
ΣΤΘ ΔΛΑΦΟΩΝ 

ΜΕΓΕΚΩΝ  4 13,00 € 0,78 € 13,78 € 52,00 € 3,12 € 55,12 € 

28 
ΓΥΑΛΛΑ 
ΚΛΕΛΣΤΟΥ 
ΤΥΡΟΥ ΗΕΥΓΟΣ 1 20,00 € 4,80 € 24,80 € 20,00 € 4,80 € 24,80 € 

31 

ΜΑΣΚΑ 
ΟΛΟΚΛΘΟΥ 
ΤΟΥ 
ΡΟΣΩΡΟΥ 
ΜΕ ΦΛΛΤΑ 
ABEKZ P3 ΤΕΜΑΧΛΟ 1 100,00 € 

24,00 
€ 124,00 € 100,00 € 24,00 € 124,00 € 

33 ΕΡΛΓΟΝΑΤΛΔΕΣ ΗΕΥΓΟΣ 2 20,00 € 4,80 € 24,80 € 40,00 € 9,60 € 49,60 € 

34 
ΘΜΛΚΑΝΟ 
ΜΕ ΔΛΑΦΑΝΘ 
ΡΟΣΩΡΛΔΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 1 38,00 € 9,12 € 47,12 € 38,00 € 9,12 € 47,12 € 

35 ΑΣΡΛΔΛΟ ΜΕ 
ΡΛΕΓΜΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 1 38,00 € 9,12 € 47,12 € 38,00 € 9,12 € 47,12 € 

37 
ΓΥΑΛΛΑ 
ΑΝΟΛΚΤΟΥ 
ΤΥΡΟΥ ΗΕΥΓΟΣ 3 30,00 € 7,20 € 37,20 € 90,00 € 21,60 € 111,60 € 

50 

ΜΡΟΤΑΚΛ 
ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ 
ΓΛΑ ΧΘΣΘ 
ΑΛΥΣΟΡΛΟ-
ΝΟΥ ΗΕΥΓΟΣ 1 200,00€ 48,00€ 248,00€ 200,00€ 48,00€ 248,00€ 

              
2.426,00 

€ 
572,88 

€ 
2.998,88 

€ 
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ΤΝΟΛΟ ΠΛΝΑΚΑ  9 
ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΛΜΟ ΓΛΑ ΣΘΝ ΤΠΘΡΕΛΑ ΤΠΘΡΕΛΑ ΠΡΑΛΝΟΤ ( 35) 

ΕΣΟ 
2020 

ΤΝΟΛΟ 
ΑΝΕΤ 
ΧΠΑ ΧΠΑ 24% ΧΠΑ 6% ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΧΠΑ 

ΧΠΑ 
24% 

2.374,00 € 569,76 €  2.943,76 € 

ΧΠΑ 6% 52,00 €  3,12 € 55,12 € 

ΤΝΟΛΟ 
2020 

2.426,00 € 569,76 € 3,12 € 2.998,88 € 

 

 

ΠΛΝΑΚΑ 10  
ΕΝΔΕΛΚΣΛΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΛΜΟ ΤΠΘΡΕΛΑ ΔΘΜΟΣΛΚΘ ΑΣΤΝΟΜΛΑ 50 

Α/Α ΕΛΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΘΘ 
ΠΟΟ-
ΣΘΣΑ 

ΣΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟ 
ΑΝΕΤ ΧΠΑ  

ΧΠΑ 
24% ι 

6% 
ΣΛΜΘ 
ΜΕ ΧΠΑ  

ΤΝΟΛΟ 
ΑΝΕΤ 
ΧΠΑ ΧΠΑ 

ΤΝΟΛΟ 
ΜΕ ΧΠΑ 

6 

ΑΝΑΚΛΑΣΤΛΚΑ 
ΓΛΛΕΚΑ 
(ΔΛΑΦΟΩΝ 
ΜΕΓΕΚΩΝ) ΤΕΜΑΧΛΟ 8 25,00 € 6,00 € 31,00 € 200,00 € 48,00 € 248,00 € 

27 
ΓΑΝΤΛΑ 
ΕΛΑΣΤΛΚΑ 
ΜΛΑΣ ΧΘΣΘΣ 
ΝΛΤΛΛΛΟΥ 

ΚΟΥΤΕΣ 100 
ΤΕΜΑΧΛΩΝ/ΕΚΑΣΤΘ 

ΔΛΑΦΟΩΝ 
ΜΕΓΕΚΩΝ  24 13,00 € 0,78 € 13,78 € 312,00 € 18,72 € 330,72 € 

48 

ΕΡΛΓΟΝΑΤΛΔΑ 
ΓΛΑ 
ΜΘΧΑΝΑΚΛ ΗΕΥΓΟΣ 4 45,00 € 10,80 € 55,80 € 180,00 € 43,20 € 223,20 € 

       

692,00 € 109,92 € 801,92 € 

 

ΤΝΟΛΟ ΠΛΝΑΚΑ 10 
ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΛΜΟ ΓΛΑ ΣΘΝ ΤΠΘΡΕΛΑ ΤΠΘΡΕΛΑ ΔΘΜΟΣΛΚΘ ΑΣΤΝΟΜΛΑ ( 50) 

ΕΣΟ 
2020 

ΤΝΟΛΟ 
ΑΝΕΤ 
ΧΠΑ ΧΠΑ 24% ΧΠΑ 6% ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΧΠΑ 

ΧΠΑ 
24% 

380,00 € 91,20 €  471,20 € 

ΧΠΑ 6% 312,00 €  18,72 € 330,72 € 

ΤΝΟΛΟ 
2020 

692,00 € 91,20 € 18,72 € 801,92 € 
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ΠΛΝΑΚΑ 11. ΤΝΟΛΛΚΟ  ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΛΜΟ ΜΕΛΕΣΘ 

ΤΠΘΡΕΛΑ /ΚΑ ΤΝΟΛΟ ΑΝΕΤ 
ΧΠΑ ΧΠΑ 24% ΧΠΑ 6% 

ΤΝΟΛΟ 
 ΜΕ ΧΠΑ 

10 ΔΛΟΛΚΘΣΛΚΟ 
ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ  8.199,50 € 1.740,72 € 56,79 € 9.997,01 € 

15  
ΚΟΛΝΩΝΛΚΘ ΤΠΘΡΕΛΑ 433,00 € 38,40 € 16,38 € 487,78 € 

20 ΚΑΚΑΡΛΟΣΘΣΑ ΚΑΛ 
ΘΛΕΚΣΡΟΧΩΣΛΜΟΤ 20.351,50 € 4.255,44 € 157,23 € 24.764,17 € 

25 ΤΔΡΕΤΘ  

3.473,00 € 550,32 € 70,80 € 4.094,12 € 

30 ΣΕΨΝΛΚΘ  

12.120,00 € 2.742,48 € 41,58 € 14.904,06€ 

35 ΠΡΑΛΝΟΤ  2.426,00 € 569,76 € 3,12 € 2.998,88 € 

50 ΔΘΜΟΣΛΚΘ ΑΣΤΝΟΜΛΑ   692,00 € 91,20 € 18,72 € 801,92 € 

 
ΤΝΟΛΟ ΕΣΟΤ 2020 47.695,00 € 9.988,32 € 364,62 € 58.047,94 € 

Οι υποψιφιοι προμθκευτζσ κα πρζπει - επί ποινι αποκλειςμοφ  - για όλα τα είδθ που κα 

προςφζρουν -  να είναι απολφτωσ ςφμφωνα με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ 

μελζτθσ.  

Σε κάκε περίπτωςθ οι επί μζρουσ ποςότθτεσ των ειδϊν ανά μζγεκοσ, κα κακοριςτοφν κατά τθν 

ζναρξθ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ του Διμου με τον υποψιφιο που κα αναδειχκεί προμθκευτισ τθσ 

παροφςασ προμικειασ, με βάςθ τισ τότε ιςχφουςεσ καταςτάςεισ δικαιοφχων του Διμου, όπωσ 

αυτζσ κα ζχουν προκφψει και ςφμφωνα με τθ ςχετικι κρίςθ του Τεχνικοφ Αςφαλείασ του Διμου 

Χερςονιςου.  

Θ προμικεια κα γίνει με υνοπτικό Διαγωνιςμό, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο 

κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά μόνο βάςει τιμισ 

(χαμθλότερθ τιμι) επί του ςυνόλου τθσ προμικειασ άνευ ΧΠΑ, χωρίσ να απαιτείται 

χαμθλότερθ τιμι ανά είδοσ. 

 

 Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεοφνται επί ποινι αποκλειςμοφ να υποβάλουν προςφορά για το 

ςφνολο τθσ παροφςασ  προμικειασ.   

                                            Γοφρνεσ, 18/08/2020 

                                                                                              κεωρικθκε 

Θ ςυντάξαςα                                        Ο Προϊςτάμενοσ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν 

Σαςιοφδθ Καλλιρόθ                                                     Βαςιλάκθσ Νικόλαοσ 
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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΛΑ                 
 ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΛΟΤ 
 ΔΘΜΟ ΨΕΡΟΝΘΟΤ 
 Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν -Σμιμα Διοίκθςθσ 

 

ΜΕΛΕΣΘ ΜΕ ΑΡΛΚΜ. 18/2020 

«Προμικεια μζςων ατομικισ προςταςίασ εργαηομζνων ζτουσ 2020» 

CPV:18100000-0 

ΠΟΟΤ: 58.047,94€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΧΠΑ 24% και  6%  
Χρθματοδότθςθ: Μδιοι πόροι  
 
Κ.Α. ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΛΜΟΤ:  
 
Κ.Α.: 10.6063.0002 Οικονομικζσ, Διοικθτικζσ Τπθρεςίεσ,  με πίςτωςθ ποςοφ 10.000,00€ 
Κ.Α.: 15.6063.0002 Κοινωνικζσ Τπθρεςίεσ, με πίςτωςθ ποςοφ 1.000,00€ 
Κ.Α : 20.6063.0001 Τπθρεςίεσ Κακαριότθτασ Και Θλεκτροφωτιςμοφ, με πίςτωςθ  25.000,00€ 
Κ.Α.: 25.6063.0001 Τπθρεςία Άρδευςθσ, με πίςτωςθ ποςοφ 5.000,00€ 
Κ.Α.: 30.6063.0002 Τπθρεςία Σεχνικϊν Ζργων με πίςτωςθ ποςοφ 15.000,00€ 
Κ.Α.: 35.6063.0002 Τπθρεςίεσ Πραςίνου, με πίςτωςθ ποςοφ 3.000,00€ 
Κ.Α.: 50.6063.0002 Δθμοτικι Αςτυνομία με πίςτωςθ ποςοφ1.000,00€ 

 

ΣΛΜΟΛΟΓΛΟ ΜΕΛΕΣΘ 

 

Α/Α ΕΛΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΘΘ 
ΠΟΟ-
ΣΘΣΕ 

ΣΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟ 
ΑΝΕΤ ΧΠΑ  ΤΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΛΑ ΑΡΟ ΝΛΤΛΛΛΟ ΗΕΥΓΟΣ 638 3,50 € 2.233,00€ 

2 ΓΑΝΤΛΑ ΑΡΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΛ 
ΝΛΤΛΛΛΟ ΗΕΥΓΟΣ 129 4,50 € 580,50 € 

3 ΜΑΚΑ ΧΛΛΣΡΟ P1 ι P2 ΣΕΜΑΨΛΟ 1202 3,50 € 4.207,00 € 

4 ΡΑΝΤΕΛΟΝΛΑ ΕΓΑΣΛΑΣ ΤΕΜΑΧΛΟ 115 22,00 € 2.530,00 € 

5 ΜΡΛΟΥΗΑΚΛΑ T-SHIRT ΤΕΜΑΧΛΟ 211 5,00 € 1.055,00 € 

6 ΑΝΑΚΛΑΣΤΛΚΑ ΓΛΛΕΚΑ 
(ΔΛΑΦΟΩΝ ΜΕΓΕΚΩΝ) ΤΕΜΑΧΛΟ 111 25,00 € 2.775,00 € 

7 
ΑΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΗΕΥΓΟΣ 83 85,00 € 7.055,00 € 
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8 ΝΛΤΣΕΑΔΕΣ ΤΕΜΑΧΛΟ 24 35,00 € 840,00 € 

9 ΚΑΡΕΛΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΕΛΗΜΡΟΛ ΤΕΜΑΧΛΟ 87 15,00 € 1.305,00 € 

10 ΓΥΑΛΛΑ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΑΡΟ 
ΘΛΛΑΚΘ ΑΚΤΛΝΟΒΟΛΛΑ ΗΕΥΓΟΣ 51 50,00 € 2.550,00 € 

11 

ΜΡΟΥΦΑΝ ΑΔΛΑΒΟΧΟ ΤΕΜΑΧΛΟ 73 35,00 € 2.555,00 € 

12 

ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΗΕΥΓΟΣ 89 30,00 € 2.670,00 € 

13 ΩΤΟΑΣΡΛΔΕΣ ΗΕΥΓΟΣ 20 25,00 € 500,00 € 

14 
ΜΑΣΚΑ ΘΜΛΣΕΩΣ ΡΟΣΩΡΟΥ 
ΜΕ ΦΛΛΤΑ A1 P3 ι 
ΛΣΟΔΥΝΑΜΘ ΦΛΛΤΟΜΑΣΚΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 22 35,00 € 770,00 € 

15 ΚΑΝΟΣ ΓΛΑ ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΑΡΟ 
ΡΤΩΣΘ ΤΕΜΑΧΛΟ 19 30,00 € 570,00 € 

16 ΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΛΑΣ ΤΕΜΑΧΛΟ 22 25,00 € 550,00 € 

17 
ΓΑΝΤΛΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΛΝΑ  ΗΕΥΓΟΣ 111 3,00 € 333,00 € 

18 ΓΑΝΤΛΑ ΜΟΝΩΤΛΚΑ 
ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ ΗΕΥΓΟΣ 2 25,00 € 50,00 € 

19 ΚΑΝΟΣ ΕΡΛΒΛΕΡΟΝΤΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 19 25,00 € 475,00 € 

20 ΜΑΣΚΑ 
ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ ΤΕΜΑΧΛΟ 4 30,00 € 120,00 € 

21 ΡΟΔΛΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ ΤΕΜΑΧΛΟ 5 25,00 € 125,00 € 

22 ΜΟΝΩΤΛΚΑ ΕΓΑΛΕΛΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 2 300,00 € 600,00 € 

23Α ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΤΘΣΕΛΣ ΤΕΜΑΧΛΟ 3 220,00 € 660,00 € 

23Β ΑΝΑΚΟΡΤΕΣ ΤΕΜΑΧΛΟ 3 160,00 € 480,00 € 

23Γ ΑΡΟΣΒΕΣΤΘΕΣ  ΤΕΜΑΧΛΟ 3 90,00 € 270,00 € 

24 ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΤΕΜΑΧΛΟ 3 35,00 € 105,00 € 

25 ΓΑΝΤΛΑ ΑΡΟ PVC ΗΕΥΓΟΣ 21 3,00 € 63,00 € 

26 ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΑΡΟ 
ΧΘΜΛΚΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 2 40,00 € 80,00 € 

27 
ΓΑΝΣΛΑ ΕΛΑΣΛΚΑ ΜΛΑ 
ΨΡΘΘ ΝΛΣΡΛΛΛΟΤ 

ΚΟΤΣΑ 100 
ΣΕΜΑΨΛΩΝ/ΕΚΑΣ

Θ ΔΛΑΧΟΡΩΝ 
ΜΕΓΕΚΩΝ  130 13,00 € 1.690,00 € 

28 
ΓΥΑΛΛΑ ΚΛΕΛΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ ΗΕΥΓΟΣ 4 20,00 € 80,00 € 

29 
ΓΑΝΤΛΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΩΝ ΗΕΥΓΟΣ 4 10,00 € 40,00 € 

30 ΓΥΑΛΛΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΘΣΘΣ 
GOGGLES ΗΕΥΓΟΣ 3 25,00 € 75,00 € 
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31 
ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ 
ΡΟΣΩΡΟΥ ΜΕ ΦΛΛΤΑ 
ABEKZ P3 ΤΕΜΑΧΛΟ 5 100,00 € 500,00 € 

32 ΟΜΡΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 4 15,00 € 60,00 € 

33 ΕΡΛΓΟΝΑΤΛΔΕΣ ΗΕΥΓΟΣ 9 20,00 € 180,00 € 

34 ΘΜΛΚΑΝΟ ΜΕ ΔΛΑΦΑΝΘ 
ΡΟΣΩΡΛΔΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 1 38,00 € 38,00 € 

35 ΑΣΡΛΔΛΟ ΜΕ ΡΛΕΓΜΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 1 38,00 € 38,00 € 

36 ΡΑΡΟΥΤΣΛΑ ΑΝΤΛΟΛΛΣΚΘΤΛΚΑ ΗΕΥΓΟΣ 48 80,00 € 3.840,00 € 

37 ΓΥΑΛΛΑ ΑΝΟΛΚΤΟΥ ΤΥΡΟΥ ΗΕΥΓΟΣ 30 30,00 € 900,00 € 

38 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΛΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ ΤΕΜΑΧΛΟ 1 900,00 € 900,00 € 

39 
ΡΥΛΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΤΕΜΑΧΛΟ 2 330,00 € 660,00 € 

40 ΡΟΔΛΑ ΣΑΜΑΑΚΛ ΤΕΜΑΧΛΟ 52 13,00 € 676,00 € 

41 ΡΑΡΟΥΤΣΛΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ 
ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΛΚΑ ΗΕΥΓΟΣ 2 95,00 € 190,00 € 

42 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΛΚΟΛ ΚΩΝΟΛ 
ΣΘΜΑΝΣΘΣ  ΤΕΜΑΧΛΟ 5 20,00 € 100,00 € 

43 

ΜΡΟΥΦΑΝ ΓΛΑ ΕΞΩΤΕΛΚΕΣ 
ΕΓΑΣΛΕΣ ΜΕ ΑΡΟΣΡΩΜΕΝΟ 
ΜΑΝΛΚΛ ΓΛΑ ΡΟΛΛΤΛΚΘ 
ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 3 85,00 € 255,00 € 

44 ΜΑΚΑ ΜΛΑ ΨΡΘΘ ΣΕΜΑΨΛΟ 600 0,30 € 180,00 € 

45 ΟΜΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΛΝΘ ΤΕΜΑΧΛΟ 3 20,00 € 60,00 € 

46 
ΡΑΡΟΥΤΣΛΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ 
ΤΥΡΟΥ ΣΑΜΡΟ ΗΕΥΓΟΣ 1 40,00 € 40,00 € 

47 
ΡΑΡΟΥΤΣΛΑ ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ  ΗΕΥΓΟΣ 3 170,00 € 510,00 € 

48 ΕΡΛΓΟΝΑΤΛΔΕΣ ΓΛΑ ΜΘΧΑΝΑΚΛ  ΗΕΥΓΟΣ 5 45,00 € 225,00 € 

49 
ΑΣΡΛΔΛΟ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΑΡΠ 
ΘΛΕΚΤΛΚΟ ΤΟΞΟ ΤΕΜΑΧΛΟ 2 75,75 € 151,50 € 

50 
ΜΡΟΤΑΚΛ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΓΛΑ 
ΧΘΣΘ  ΑΛΥΣΟΡΛΟΝΟΥ ΗΕΥΓΟΣ 1 200,00€ 200,00€ 

     
47.695,00 € 

 
θμείωςθ: Για τα είδθ με Α/Α 3,27 και 44 ο ΧΠΑ είναι 6% ενϊ για τα λοιπά είδθ είναι 24%  

                                            Γοφρνεσ, 18/08/2020 

                                                                                              κεωρικθκε 

Θ ςυντάξαςα                                        Ο Προϊςτάμενοσ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν 

Σαςιοφδθ Καλλιρόθ                                                     Βαςιλάκθσ Νικόλαοσ 
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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΛΑ                 
 ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΛΟΤ 
 ΔΘΜΟ ΨΕΡΟΝΘΟΤ 
 Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν -Σμιμα Διοίκθςθσ 

 
ΜΕΛΕΣΘ ΜΕ ΑΡΛΚΜ. 18/2020 

«Προμικεια μζςων ατομικισ προςταςίασ εργαηομζνων ζτουσ 2020» 

CPV:18100000-0 

ΠΟΟΤ: 58.047,94 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΧΠΑ 24% και  6%  
Χρθματοδότθςθ: Μδιοι πόροι  
 
Κ.Α. ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΛΜΟΤ:  
Κ.Α.: 10.6063.0002 Οικονομικζσ, Διοικθτικζσ Τπθρεςίεσ,  με πίςτωςθ ποςοφ 10.000,00€ 
Κ.Α.: 15.6063.0002 Κοινωνικζσ Τπθρεςίεσ, με πίςτωςθ ποςοφ 1.000,00€ 
Κ.Α : 20.6063.0001 Τπθρεςίεσ Κακαριότθτασ Και Θλεκτροφωτιςμοφ, με πίςτωςθ  
25.000,00€ 
Κ.Α.: 25.6063.0001 Τπθρεςία Άρδευςθσ, με πίςτωςθ ποςοφ 5.000,00€ 
Κ.Α.: 30.6063.0002 Τπθρεςία Σεχνικϊν Ζργων με πίςτωςθ ποςοφ 15.000,00€ 
Κ.Α.: 35.6063.0002 Τπθρεςίεσ Πραςίνου, με πίςτωςθ ποςοφ 3.000,00€ 
Κ.Α.: 50.6063.0002 Δθμοτικι Αςτυνομία με πίςτωςθ ποςοφ1.000,00€ 
 

ΤΓΓΡΑΧΘ ΤΠΟΨΡΕΩΕΩΝ 

Άρκρο 1ο : Αντικείμενο τθσ προμικειασ 

Θ παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων αφορά τθν προμικεια: «Ρρομικεια μζςων ατομικισ 

προςταςίασ ζτουσ 2020» προχπολογιςμοφ: 58.047,94 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΧΠΑ 

24% και  6% για τθν αντιμετϊπιςθ των δαπανϊν για τθν προμικεια μζςων ατομικισ 

προςταςίασ για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν του προςωπικοφ του Διμου Χερςονιςου. 

 Θ ςχετικι πίςτωςθ λαμβάνεται από τον προχπολογιςμό του Διμου Χερςονιςου  και κα 
βαρφνει τουσ ΚΑ:  
Κ.Α.: 10.6063.0002 Οικονομικζσ, Διοικθτικζσ Τπθρεςίεσ,  με πίςτωςθ ποςοφ 10.000,00€ 
Κ.Α.: 15.6063.0002 Κοινωνικζσ Τπθρεςίεσ, με πίςτωςθ ποςοφ 1.000,00€ 
Κ.Α : 20.6063.0001 Τπθρεςίεσ Κακαριότθτασ Και Θλεκτροφωτιςμοφ, με πίςτωςθ  
25.000,00€ 
Κ.Α.: 25.6063.0001 Τπθρεςία Άρδευςθσ, με πίςτωςθ ποςοφ 5.000,00€ 
Κ.Α.: 30.6063.0002 Τπθρεςία Σεχνικϊν Ζργων με πίςτωςθ ποςοφ 15.000,00€ 
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Κ.Α.: 35.6063.0002 Τπθρεςίεσ Πραςίνου, με πίςτωςθ ποςοφ 3.000,00€ 
Κ.Α.: 50.6063.0002 Δθμοτικι Αςτυνομία με πίςτωςθ ποςοφ1.000,00€ 
του ιςχφοντοσ προχπολογιςμοφ του Διμου, οικονομικοφ ζτουσ 2020. 

 Θ ανωτζρω προμικεια χρθματοδοτείται από ιδίουσ πόρουσ.  

 

Άρκρο 2 ο : Λςχφουςεσ διατάξεισ 

Θ προμικεια κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ 

εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:  

 του ν. 4412/2016 (Αϋ147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) 

όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 του ν. 3463/2006 (Αϋ114) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων & Κοινοτιτων».  

 του N. 4555/ΦΕΚ 133Α ϋ/19.07.2018 «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ 

Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ - 

Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. – Ρρόγραμμα 

Κλειςκζνθσ Λ»  

 του ν. 3861/2010 (Αϋ 112) «Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ – Ανάρτθςθ Νόμων & Ρράξεων 

ςτο Διαδίκτυο Ρρόγραμμα Διαφγεια - και άλλεσ διατάξεισ». 

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ»  

 το ν. 4013/2011 περί «Σφςταςθσ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 

Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων» όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει ςιμερα.  

 τθν 158/2016 Απόφαςθ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-16): Ζγκριςθ 

«Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ » (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ 4 του 

Ν.4412/16 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15 ΕΑΑΔΘΣΥ «Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ Τυποποιθμζνου 

Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.).  

 τθν Κ.Υ.Α. 53361/2006 (Βϋ 1503) «Ραροχι μζςων ατομικισ προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ 

των Ο.Τ.Α. και μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ».  

 τθν Κ.Υ.Α. ΤΤ36586/2007 (Βϋ 1323) «Τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ. 53361/2-10-2006 

κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ ςχετικά με τθν παροχι μζςων ατομικισ προςταςίασ ςε 

υπαλλιλουσ των Ο. Τ. Α. και μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ». 

 τθν Κ.Υ.Α. 31119/2008 (Βϋ 990) «Τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ. 53361/2-10-06 κοινισ 

υπουργικισ απόφαςθσ ςχετικά με τθν παροχι μζςων ατομικισ προςταςίασ ςε 

υπαλλιλουσ των Ο. Τ. Α. και μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ».  

 τθν K.Y.A. 43726/2019 (Φ.Ε.Κ. 2208Β/08-06-2019) «Ραροχι μζςων ατομικισ 

προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των OTA αϋ και βϋ βακμοφ και των νομικϊν προςϊπων 
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αυτϊν και μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν υπ. 

αρικ. Κ.Υ.Α. 87669/2019 (Φ.Ε.Κ. 4584Β/13-12-2019)  

 τθν ςφμφωνθ γνϊμθ του τεχνικοφ αςφαλείασ που αφορά τθν επιλογι του εξοπλιςμοφ 

θ οποία ανταποκρίνεται ςτισ ςυνκικεσ εργαςίασ του προςωπικοφ: των εργονομικϊν 

και χρθςτικϊν αναγκϊν ανά Υπθρεςία, των αναγκϊν αυξθμζνθσ προςταςίασ ιδιαίτερα 

οριςμζνων ειδικοτιτων εργαηομζνων και τθν εκτίμθςθ του επαγγελματικοφ κινδφνου, 

των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν που επικρατοφν ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ των Υπθρεςιϊν των 

ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν 

διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά 

τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, 

εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν 

ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ προμικειασ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά 

παραπάνω.  

Άρκρο 3ο : Σρόποσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ - Κριτιριο ανάκεςθσ 

Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ αυτισ κα πραγματοποιθκεί με Συνοπτικό Διαγωνιςμό, 

ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, με κριτιριο 

κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυµφζρουςα από οικονοµικι άποψθ προφορά αποκλειςτικά 

βάςει τιµισ (χαµθλότερθ τιµι) για το ςφνολο τθσ προμικειασ, χωρίσ να απαιτείται 

χαμθλότερθ τιμι ανά είδοσ, και με βάςθ τουσ όρουσ που κα κακορίςει θ Οικονομικι 

Επιτροπι. Θ προςφερόμενθ τιμι κα περιζχει όλουσ τουσ νόμιμουσ φόρουσ και κρατιςεισ. 

Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικισ άποψθσ προςφοράσ βάςθ τιμισ 

αξιολογοφνται μόνο οι προςφορζσ που κρίνονται ςτα δικαιολογθτικά και ςτισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ αποδεκτζσ.  

Άρκρο 4ο : ∆ιάρκεια ςφµβαςθσ  

  Θ διάρκεια τθσ ςφµβαςθσ ορίηεται μζχρι τθν 31-12-2020. Θ ςφµβαςθ µπορεί να 

τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφµβαςθσ, µόνο ςφµφωνα µε τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότθςθσ του αρµοδίου οργάνου.  

Αρκρο 5ο: Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό- Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

 Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ ανζρχεται ςε ποςοςτό 1% του προχπολογιςμοφ επί του οποίου 

υποβάλλεται προςφορά χωρίσ ΦΡΑ και εκδίδεται από πιςτωτικά ιδρφματα που 

λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου 

ι ςτα κράτθ μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα 

αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του 

αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ, που κα ζχει ςυνταχκεί κατά τον ιςχφοντα τφπο για 

δθμόςιο διαγωνιςμό (ςχετικι κατευκυντιρια οδθγία 12 ΕΑΑΔΘΣΥ, Υποδείγματα 

εγγυθτικϊν επιςτολϊν).  
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Θ εγγφθςθ πρζπει να ζχει ιςχφ τουλάχιςτον για τριάντα (30)θμζρεσ μετά τθν λιξθ του 

χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ (άρκρο 72 του Ν. 4412/2016) Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, 

παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 73 ζωσ 78 του Ν. 

4412/2016, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

«Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ», το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ 

αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΧΠΑ και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων 

τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και 

κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του κυρίου του ζργου ζναντι του αναδόχου. 

Ειδικά για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν, ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ 

εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από το ςυμβατικό χρόνο φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, 

για το διάςτθμα που κα ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Οι εγγυιςεισ καλισ 

εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 

παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.  

Άρκρο 6ο:  Τποχρεϊςεισ αναδόχου 

Ο ανάδοχοσ δεςµεφεται ότι:  
α) τθρεί και κα εξακολουκιςει να τθρεί κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφµβαςθσ τισ υποχρεϊςεισ 
του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νοµοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί µε το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, 
ςυλλογικζσ ςυµβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ 
δικαίου, οι οποίεσ απαρικµοφνται ςτο Ραράρτθµα Χ του Ρροςαρτιµατοσ Α του ν. 
4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα 
όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφµβαςθσ και τισ αρµόδιεσ δθµόςιεσ 
αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρµοδιότθτάσ 
τουσ  
β) δεν κα ενεργιςει ακζµιτα, παράνοµα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφµβαςθσ 
 γ) λαµβάνει τα κατάλλθλα µζτρα για να διαφυλάξει τθν εµπιςτευτικότθτα των 
πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
 Ο ανάδοχοσ οφείλει µετά τθν υπογραφι τθσ ςφµβαςθσ ςε ςυνεργαςία µε τθν υπθρεςία 
να καταγράψει τα ακριβι µεγζκθ ανά είδοσ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ικανοποιιςει τισ 
ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ ςτα υπό προµικεια είδθ και ςτα µεγζκθ που κα ηθτθκοφν.  
Τα προςφερόµενα είδθ ατοµικισ προςταςίασ κα είναι καινοφρια και αρίςτθσ ποιότθτασ.  
Τα αγακά κα παραδίδονται ςτο χϊρο του ∆ιµου Χερςονιςου εντόσ τθσ χρονικισ 
διάρκειασ του ςυµφωνθτικοφ, µε ευκφνθ και δαπάνθ του αναδόχου. 
 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθ ∆/νςθ Ρεριβάλλοντοσ & Ρραςίνου και τθν 
επιτροπι παραλαβισ, για τθν θµεροµθνία που προτίκεται να παραδϊςει τθ προµικεια, 
τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιµεσ θµζρεσ νωρίτερα.  
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Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνει τµθµατικά ι ςυνολικά ανάλογα µε τισ ανάγκεσ και τον 
προγραµµατιςµό του ∆ιµου.  
Ο ∆ιµοσ δεν υποχρεοφται να απορροφιςει το ςφνολο των ποςοτιτων που αναγράφονται 
ςτον ενδεικτικό προχπολογιςµό.  
Εφόςον όµωσ κρικεί ςκόπιµθ θ προµικεια του ςυνόλου των ποςοτιτων, ο µειοδότθσ 
υποχρεοφται να ανταποκρικεί ςτθν απαίτθςθ του ∆ιµου.  

Άρκρο 7ο: Ψρθµατοδότθςθ τθσ ςφµβαςθσ 

H κάλυψθ τθσ παροφςασ δαπάνθσ κα γίνει ςε βάροσ των ακόλουκων ΚΑ προχπολογιςµοφ 

ζτουσ 2020.  

ΤΠΘΡΕΛΑ  
/Κ.Α. ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΛΜΟΤ 

ΤΝΟΛΟ  
ΑΝΕΤ ΧΠΑ ΧΠΑ 24% ΧΠΑ 6% 

ΤΝΟΛΟ  
ΜΕ ΧΠΑ 

10 ΔΛΟΛΚΘΣΛΚΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ  
10.6063.0002 8.199,50 € 1.740,72 € 56,79 € 9.997,01 € 

15 ΚΟΛΝΩΝΛΚΘ ΤΠΘΡΕΛΑ 
15.6063.0002 433,00 € 38,40 € 16,38 € 487,78 € 

20 ΚΑΚΑΡΛΟΣΘΣΑ ΚΑΛ 
ΘΛΕΚΣΡΟΧΩΣΛΜΟΤ 
20.6063.0001 20.351,50 € 4.255,44 € 157,23 € 24.764,17 € 

25  ΤΔΡΕΤΘ  
25.6063.0001 3.473,00 € 550,32 € 70,80 € 4.094,12 € 

30  ΣΕΨΝΛΚΘ  
30.6063.0002 12.120,00 € 2.742,48 € 41,58€ 14.904,06€ 

35  ΠΡΑΛΝΟΤ 
35.6063.0002 

2.426,00 € 569,76 € 3,12 € 2.998,88 € 

50  ΔΘΜΟΣΛΚΘ ΑΣΤΝΟΜΛΑ  
50.6063.0002 

692,00 € 91,20 € 18,72 € 801,92 € 

 
ΤΝΟΛΟ ΕΣΟΤ 2020 47.695,00 € 9.988,32€ 364,62 € 58.047,94€ 

 

 Θ τιµολόγθςθ των ειδϊν κα γίνεται ανά υπθρεςία ςφµφωνα µε τουσ ανωτζρω ΚΑ. 

Άρκρο 8ο : Αµοιβι – Σρόποσ πλθρωµισ 

Θ ςυµβατικι αµοιβι του προµθκευτι κα κακοριςτεί ςφµφωνα µε τθν οικονοµικι του 

προςφορά. Θ ςυµβατικι αµοιβι κα παραµείνει ςτακερι κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 

Σφµβαςθσ και δεν κα υπόκειται ςε ανακεϊρθςθ, για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία  

Θ πλθρωµι του αναδόχου κα πραγµατοποιθκεί τµθµατικά ι ςυνολικά µετά τθν 

τµθµατικι ι ςυνολικι οριςτικι παραλαβι τθσ προµικειασ αντίςτοιχα, ςφµφωνα µε τισ 

ανάγκεσ του ∆ιµου. 

Θ πλθρωµι του ςυµβατικοφ τιµιµατοσ κα γίνεται µε τθν προςκόµιςθ των νόµιµων 

παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 
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παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί 

από τισ αρµόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωµι.  

 Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 

ςφµφωνα µε τθν κείµενθ νοµοκεςία, µθ ςυµπεριλαµβανοµζνου Φ.Ρ.Α., για τθν 

παράδοςθ τθσ προµικειασ ςτθν ζδρα του ∆ιµου Χερςονιςου 

Άρκρο 9ο:Παραλαβι υλικϊν-– Ψρόνοσ, τρόποσ και τόποσ παράδοςθσ των ειδϊν 

Θ προµικεια και παράδοςθ των ειδϊν ατοµικισ προςταςίασ κα γίνεται µε βάςθ τον 

αρικµό των υπθρετοφντων υπαλλιλων τθ δεδοµζνθ χρονικι περίοδο ςτο ∆ιµο 

Χερςονιςου.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ (µείωςθσ) του αρικµοφ των δικαιοφχων τθσ παροφςασ 

µελζτθσ, ο ∆ιµοσ δεν υποχρεοφται να παραλάβει τα αντίςτοιχα µζςα ατοµικισ 

προςταςίασ.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα είδθ εντόσ του ανωτζρω χρονικοφ 

διαςτιµατοσ ςτθ ζδρα του ∆ιµου Χερςονιςου.  

Ο ςυµβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν µπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ 

του αρχικοφ ςυµβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του 

ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ που το αίτθµα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ 

παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ 

ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειµενικϊσ αδφνατθ τθν εµπρόκεςµθ παράδοςθ των 

ςυµβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016.  

Εάν λιξει ο ςυµβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθµα 

παράταςθσ ι, εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το 

υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.  

H παραλαβι των προϊόντων γίνεται από επιτροπζσ, που ςυγκροτοφνται ςφµφωνα µε τθν 

παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφµφωνα µε τα οριηόµενα ςτο άρκρο 208 

του ωσ άνω νόµου. 

Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ 

και εφόςον το επικυµεί µπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ.  

Θ επιτροπι παραλαβισ, µετά τουσ προβλεπόµενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλο 

ςφµφωνα µε τθν παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 4412/16.  

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκµιεσ – δευτεροβάκµιεσ) 

κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν 

παραλθπτζα µε ζκπτωςθ επί τθσ ςυµβατικισ τιµισ, µε βάςθ τουσ ελζγχουσ που 

πραγµατοποίθςε θ πρωτοβάκµια επιτροπι παραλαβισ, µποροφν να παραπζµπονται για 

επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκµια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθµα του αναδόχου 

ι αυτεπάγγελτα ςφµφωνα µε τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16.  
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Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. 
Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ 
και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των 
υλικϊν γίνεται οπτικά και μακροςκοπικά κακϊσ και με τθν πρακτικι τθσ δοκιμαςίασ. Θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί να παραπζμπει και ςε εργαςτθριακό ζλεγχο κατόπιν προτροπισ 
τθσ αρμόδιασ επιτροπισ παραλαβισ. 
Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 
Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ 
πραγµατοποιείται εντόσ του ςυµβατικοφ χρόνου.  

 

Άρκρο 10ο : Απόρριψθ ςυµβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι µζρουσ τθσ ςυµβατικισ ποςότθτασ των 

ειδϊν, µε απόφαςθ του αποφαινόµενου οργάνου φςτερα από γνωµοδότθςθ του 

αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τουσ µε άλλα, που να είναι 

ςφµφωνα µε τουσ όρουσ τθσ ςφµβαςθσ, µζςα ςε τακτι προκεςµία που ορίηεται από τθν 

απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται µετά τθ λιξθ του ςυµβατικοφ χρόνου, θ 

προκεςµία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν µπορεί να είναι µεγαλφτερθ του 1/2 

του ςυνολικοφ ςυµβατικοφ χρόνου, ο δε προµθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςµοσ και 

υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςµθσ παράδοςθσ.  

Αν ο προµθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα είδθ που απορρίφκθκαν µζςα ςτθν προκεςµία 

που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυµβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 

υπόκειται ςτισ προβλεπόµενεσ κυρϊςεισ.  

Θ επιςτροφι των ειδϊν που απορρίφκθκαν γίνεται µετά τθν προςκόµιςθ ίςθσ ποςότθτασ 

µε τθν απορριφκείςα και αφοφ αυτι παραλθφκεί οριςτικά.  

Στθν περίπτωςθ αυτι ο προµθκευτισ υποχρεοφται να παραλάβει τθν ποςότθτα που 

απορρίφκθκε και αντικαταςτάκθκε µζςα ςε είκοςι (20) θµζρεσ από τθν θµεροµθνία τθσ 

οριςτικισ παραλαβισ τθσ νζασ ποςότθτασ.  

Θ προκεςµία αυτι µπορεί να παρατακεί φςτερα από αίτθµα του προµθκευτι, που 

υποβάλλεται απαραίτθτα πζντε (5) τουλάχιςτον θµζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ, µε 

απόφαςθ του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου µε τθν οποία και επιβάλλεται πρόςτιµο 

ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυµβατικισ αξίασ τθσ ςυγκεκριµζνθσ ποςότθτασ. 

 Αν παρζλκει θ προκεςµία αυτι και θ παράταςθ που χορθγικθκε και ο προµθκευτισ δεν 

παρζλαβε τθν απορριφκείςα ποςότθτα, ο φορζασ µπορεί να προβεί ςτθν καταςτροφι ι 

εκποίθςθ τθσ ποςότθτασ αυτισ, κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.  

Με απόφαςθ του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, φςτερα από γνωµοδότθςθ του 

αρµοδίου οργάνου, µπορεί να εγκρικεί θ επιςτροφι ςτον προµθκευτι των υλικϊν που 

απορρίφκθκαν πριν από τθν αντικατάςταςι τουσ. Θ επιςτροφι των υλικϊν που 
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απορρίφκθκαν γίνεται ςφµφωνα µε τα προβλεπόµενα ςτισ παρ. 2 και 3 του άρκρου 213 

του ν. 4412/2016.  

Άρκρο 11ο : Κιρυξθ οικονοµικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ 

Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφµβαςθ και από κάκε δικαίωµα 

που απορρζει από αυτιν, µε απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ , φςτερα από 

γνωµοδότθςθ τθσ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ τθσ προµικειασ, εφόςον 

δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυµβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 

ςυντθριςει αυτά µζςα ςτον ςυµβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, 

ςφµφωνα µε όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016.  

∆εν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν: α) Θ ςφµβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτωκεί 

ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί µε ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφµβαςθ. β) 

ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

 Στον οικονοµικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφµβαςθ, επιβάλλονται, µε 

απόφαςθ του αποφαινόµενου οργάνου, φςτερα από γνωµοδότθςθ του αρµοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, 

οι παρακάτω κυρϊςεισ: α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ 

ςφµβαςθσ.  

Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί µετά τθ λιξθ του ςυµβατικοφ χρόνου 

και µζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφµφωνα µε το άρκρο 206 

του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιµο 5% επί τθσ ςυµβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που 

παραδόκθκε εκπρόκεςµα. Το παραπάνω πρόςτιµο υπολογίηεται επί τθσ ςυµβατικισ αξίασ 

των εκπρόκεςµα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν 

εκπρόκεςµα επθρεάηουν τθ χρθςιµοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν εµπρόκεςµα, 

το πρόςτιµο υπολογίηεται επί τθσ ςυµβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςµό του χρονικοφ διαςτιµατοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ-

παράδοςθ ι αντικατάςταςθ των υλικϊν, µε απόφαςθ του αποφαινοµζνου οργάνου, 

φςτερα από γνωµοδότθςθ του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που 

παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν 

ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. Θ 

είςπραξθ του προςτίµου γίνεται µε παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωµισ του αναδόχου 

ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, µε ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 

καλισ εκτζλεςθσ, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφµενο ποςό.  

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονοµικϊν φορζων, το πρόςτιµο και οι τόκοι επιβάλλονται 

αναλόγωσ ςε όλα τα µζλθ τθσ ζνωςθσ. 

Άρκρο 12ο :Ψρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τον προμθκευτι για χρονικό διάςτθμα ζξι (6) 

μθνϊν, το οποίο υπολογίηεται από τθν επομζνθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
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Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από αυτόν που προβλζπεται ςτα ζγγραφα 

τθσ διακιρυξθσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ (άρκρο 97 παρ.1 Ν.4412/16). Θ ιςχφσ τθσ 

προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται, εφόςον ηθτθκεί από τθν υπθρεςία, πριν από τθν 

λιξθ τθσ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ενενιντα (90) θμερϊν. Μετά τθ λιξθ 

και του παραπάνω ανωτάτου χρονικοφ ορίου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, 

ματαιϊνονται τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων των 

άρκρων 97 παρ. 4 Ν. 4412/2016. 

Άρκρο 13ο: ∆ικαίωµα µονοµεροφσ λφςθσ τθσ ςφµβαςθσ 

Θ ανακζτουςα αρχι µπορεί, µε τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείµενεσ διατάξεισ, να 

καταγγείλει τθ ςφµβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: α) θ ςφµβαςθ ζχει 

υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 

4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφµβαςθσ, β) ο ανάδοχοσ, κατά 

το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφµβαςθσ, τελοφςε ςε µια από τισ καταςτάςεισ που 

αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρ. 73 του Ν. 4412/16 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε 

να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφµβαςθσ, γ) θ ςφµβαςθ δεν ζπρεπε 

να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει από 

τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί µε απόφαςθ του 

∆ικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάµει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

(Συνκικθ για τθ Λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ).  

Άρκρο 14ο : Επίλυςθ ∆ιαφορϊν – Εφαρµοςτζο ∆ίκαιο 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφµβαςθσ εφαρµόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016 και οι όροι 

τθσ παροφςασ.  

Θ ςφµβαςθ διζπεται από το ελλθνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωςθ διαφορϊν, που ενδεχοµζνωσ 

προκφψουν ςχετικά µε τθν ερµθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν εφαρµογι τθσ ςφµβαςθσ ι εξ 

αφορµισ τθσ, ο ∆ιµοσ και ο ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για φιλικι επίλυςι 

τουσ, ςφµφωνα µε τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν.  

                                            Γοφρνεσ, 18/08/2020 

                                                                                              κεωρικθκε 

Θ ςυντάξαςα                                        Ο Προϊςτάμενοσ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν 

Σαςιοφδθ Καλλιρόθ                                                     Βαςιλάκθσ Νικόλαοσ 


