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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους του 
Δήμου Θέρμης στους τομείς καθαριότητας ,πρασίνου , τεχνικών  έργων , επισκευής και συντήρησης 
οχημάτων και μηχανημάτων έργου. 

Η προμήθεια προβλέπεται από το ΦΕΚ B 1503/11.10.2006 (Κ.Υ.Α. 53361 υπουργών εσωτερικών και 
οικονομίας και οικονομικών)και θα εκτελεσθεί με βάση την παραπάνω Κ.Υ.Α.
Τα προς προμήθεια είδη είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παραπάνω Κ.Υ.Α. ,του γιατρού 
εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας του Δήμου.

Τα είδη ατομικής προστασίας αφορούν σε ρουχισμό και εξειδικευμένα εξαρτήματα εργασίας που είναι
αναγκαία για την προστασία και την ασφάλεια των εργαζομένων κατά το χρόνο εκτέλεσης των 
καθηκόντων εργασίας τους.

Όλα τα είδη ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου Θέρμης ,ο Δήμος έχει υποχρέωση να παρέχει τα 
μέσα ατομικής προστασίας  και οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι, αναλόγως της παρεχόμενης 
εργασίας, να τα φορούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Μετά το πέρας του ωραρίου εργασίας όλα τα μέσα ατομικής προστασίας παραμένουν στις 
εγκαταστάσεις του Δήμου, μιας και απαγορεύεται η ιδιωτική χρήση αυτών. 

O ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 Θέρμη,  29/05 /2017

Κυριάκης Μιχαήλ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Θέρμη,   29/05/2017
Η Προισταμένη Τμήματος
Π.Λ.Π.& Α.

Τολίκα Μαρία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη,   29/05/2017
Η Προϊσταμένη Δ/σης Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη
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ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Για την «προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας » προϋπολογισμού 54.591,62 € με ΦΠΑ και 
44.025,50€ χωρίς ΦΠΑ.

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της προμήθειας
Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια  μέσων ατομικής προστασίας τα οποία θα χρησιμοποιηθούν 
για τις ανάγκες εκτέλεσης εργασιών, εργαζομένων του δήμου στους τομείς   καθαριότητας ,πρασίνου ,
τεχνικών  έργων , επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου. 

Άρθρο 2ο - Διατάξεις που ισχύουν
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) Του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 
β) Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α).
γ) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των  κυβερνητικών  και  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  -Πρόγραμμα
Διαύγεια- και άλλες διατάξεις».
δ)Της  ΚΥΑ  Π1/2380/18-12-2012  (ΦΕΚ  3400/20-12-2012  τεύχος  Β)  με  την  οποία  ρυθμίζονται
ειδικότερα θέματα λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης ,Ανταγωνιστικότητας ,Υποδομών ,Μεταφορών και Δικτύων.
ε)Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α726.3.2014)«Διοικητικές Απλουστεύσεις ... και λοιπές ρυθμίσεις».
στ)Του ΠΔ.80/2016(ΦΕΚ 145/05-08-2016)Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 
ζ)  Του  Ν.  4412/2016(ΦΕΚ  147/08-08-2016)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  ,΄Έργου,  Προμηθειών  και
Υπηρεσιών”

Άρθρο 3ο - Συμβατικά τεύχη
Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι:
a) Η Διακήρυξη
β) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
 γ) Ο προϋπολογισμός
δ) Η Γενική  και ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων
ε) Το έντυπο προσφοράς 
στ)Η τεχνική έκθεση

Άρθρο 4ο – Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η  εκτέλεσης  της προμήθειας  θα γίνει με  συνοπτικό διαγωνισμό,  και κριτήριο κατακύρωσης  την  
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Άρθρο 5ο Δικαιούμενοι συμμετοχής
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί).
β) Όλα τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.



γ) Συνεταιρισμοί 
δ) Ενώσεις προμηθευτών.
υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό με το 
αντικείμενο του διαγωνισμού.

Άρθρο 6ο   Διάρκεια της σύμβασης - Τόπος & Χρόνος παράδοσης
Η σύμβαση προμήθειας θα διαρκέσει από την ημερομηνία υπογραφής της και  για ένα (1) έτος.
Η παράδοση του υλικού θα γίνεται τμηματικά  και ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου στα σημεία που 
θα υποδεικνύονται από αυτόν. Η  μεταφορά θα γίνει με μεταφορικά μέσα του προμηθευτή ,θα βαρύνει
τον προμηθευτή και κατόπιν  συνεννόησης  με τον επιβλέποντα που ορίζει η εκάστοτε καθ ύλη 
αρμόδια υπηρεσία που είναι και υπεύθυνη για την εκτέλεση της  προμήθειας.  
Ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου θα γίνεται παραγγελία και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος 
μέσα σε πέντε  (5)  ημέρες  να έχει διαθέσιμο στο ή στα σημεία που  θα υποδεικνύει ο Δήμος , το 
ζητούμενο υλικό και πάντως εντός των διοικητικών ορίων αυτού. Η παράδοση θα γίνεται κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο προμηθευτής οφείλει να έχει διαθέσιμα τα υλικά  τουλάχιστον τρεις ώρες προ του τέλους του 
ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου. 

Άρθρο 7ο – Χρόνος υπογραφής Σύμβασης 
Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε είκοσι (20) 
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ειδικής πρόσκλησης , για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Η σύμβαση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Άρθρο 8ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, 
(χωρίς το ΦΠΑ). Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί πριν ή το αργότερο κατά  την υπογραφή της 
σύμβασης.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συνταγμένη κατά τον ισχύοντα τρόπο για 
το Δημόσιο. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο προμήθειας μετά την 
τελευταία οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και κατόπιν έγκρισης του Δημοτικού 
Συμβουλίου.

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης μπορεί να αποδεσμεύεται τμηματικά. 

Άρθρο 9ο   Ευθύνη αναδόχου
Ο ανάδοχος προμηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συμπεφωνημένων ιδιοτήτων των 
πωλουμένων και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυμμένου ελαττώματος.

Άρθρο 10ο  Παραλαβή των υλικών – χρόνος καλής διατήρησης.
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού γίνεται από τις αρμόδιες Επιτροπές του Δήμου, 
οριζόμενες κατά περίπτωση  από τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016.  



Η οριστική  παραλαβή  γίνεται εντός δέκα  ημερών (10) από την παράδοση των υλικών έτοιμων προς 
χρήση.

Η παράδοση των υλικών θα γίνει τμηματικά

Εάν εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης , παρουσιαστεί έλλειψη συμφωνηθείσης ιδιότητας ή 
ελαττώματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν κατά την παραλαβή ή ακαταλληλότητα 
υλικού, ο Δήμος δικαιούται κατά την κρίση του να επιδιώξει είτε την αναστροφή της αγοροπωλησίας 
είτε την ανάλογη μείωση του τιμήματος ή την αντικατάσταση με ίδιο προϊόν που να πληροί τις 
τεχνικές προδιαγραφές της  μελέτης . 

 Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης , η επιτροπή 
παραλαβής μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανόμενου είδους και την 
αντικατάσταση αυτού εντός δύο εργάσιμων ημερών. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις ως άνω 
προτάσεις της Επιτροπής, εντός των οριζόμενων από αυτήν προθεσμίες, ο Δήμος δικαιούται να προβεί 
στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο με 
τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

Χρόνος καλής διατήρησης
1.Σε ότι αφορά τα είδη ρουχισμού και τα είδη μιας χρήσης ορίζεται σε τέσσερεις (4) μήνες από την 
εκάστοτε οριστική παραλαβή.
2.Σε ότι αφορά τα λοιπά είδη , συμπεριλαμβανομένων και των υποδημάτων μετά τη λήξη του χρόνου 
εγγύησης καλής διατήρησης που ισούται με ένα έτος από  την εκάστοτε οριστική  παραλαβή. 
Εάν εντός του χρόνου καλής διατήρησης  παρουσιαστεί έλλειψη συμφωνηθείσης ιδιότητας ή 
ελαττώματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν κατά την παραλαβή, ο Δήμος δικαιούται 
κατά την κρίση του να επιδιώξει είτε την αναστροφή της αγοροπωλησίας είτε την ανάλογη μείωση του
τιμήματος ή την αντικατάσταση με ίδιο προϊόν. 
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή
παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανομένου είδους ή την 
αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών αυτού. Εφόσον ο ανάδοχος δεν 
συμμορφωθεί με τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από της ιδίας οριζόμενης προθεσμίας,
ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου 
και κατά τον προσφερότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. 

Στην περίπτωση παράδοσης υλικού ακατάλληλου, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει 
με άλλο κατάλληλο, συγχρόνως δε οφείλει να παραλάβει και να μεταφέρει το ακατάλληλο υλικό μέσα 
σε 5 εργάσιμες ημέρες. 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα ζητούμενα είδη σε κατάσταση πλήρους 
λειτουργίας, σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης και της προσφοράς.

Τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής εγκρίνονται  από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή
του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή
την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Άρθρο 11ο - Έκπτωση του αναδόχου
1.Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:

α)   στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/2016,

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126563#_blank


β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα
συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/2016, 

γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών:

αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές 
της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και
ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 
παρατάσεων.

2.Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατά 
την περίπτωση γ' της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η 
οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η 
τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως 
όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, 
παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική 
όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 

3.Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 
όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 
ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

4.Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι 
παρακάτω κυρώσεις:

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης,κατά περίπτωση.
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε
από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της 
εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της 
προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως 
εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την 
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 
υπερημερίας.

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4412/16 κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο  άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 12ο – Τρόπος Πληρωμής-Προκαταβολές
Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται μετά την κάθε τμηματική οριστική  παραλαβή 
και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου και κατόπιν προσκόμισης του σχετικού παραστατικού δαπάνης 
(τιμολογίου ή τιμολογίου-δελτίου αποστολής)  . Η εξόφληση της δαπάνης θα γίνεται εντός 30 ημερών από 
την ημερομηνία λήψης (ημέρα παραλαβής από το λογιστήριο του Δήμου ή ημερομηνία πρωτοκόλλησης) 
του σχετικού παραστατικού δαπάνης 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126532#_blank
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664#_blank


Η χορήγηση προκαταβολής, δεν προβλέπεται. 

Άρθρο 13ο –Αναθεώρηση τιμών προσφοράς 
Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες, μέχρι το τέλος της συμβατικής χρονικής περιόδου.

Άρθρο 14ο - Έξοδα - κρατήσεις - επιβαρύνσεις
Στη συμβατική αξία της προμήθειας  , εκτός του Φ.Π.Α., γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι οποίες 
επιβαρύνουν τον ανάδοχο:
α) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος  σε ποσοστό 4%

β)0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Ο Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στον οποίο υπάγονται τα ζητούμενα είδη βαρύνει τον Δήμο.

γ) 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

δ) Η δαπάνη δημοσίευσης ,αρχικής ή  και επαναληπτικών , των περιλήψεων διακήρυξης σε 
εφημερίδες βαρύνουν τον ανάδοχο (άρθρο 4 Ν.3548/2007 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του 
Ν.3801/2009) και  εγκύκλιος  11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της αρ.
204/2010 γνωμοδότησης του Δ΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ.- Δαπάνες δημοσιεύσεων διαγωνισμών 
Δημοσίων Συμβάσεων  ΟΤΑ Α΄βαθμ.».Το κόστος δημοσίευσης που βαρύνει τον ανάδοχο υπολογίζεται
περί τα 200,00€ ανά δημοσίευση.
ε) Οποιαδήποτε κράτηση επιβληθεί με νόμο μέχρι το πέρας   των πληρωμών των σχετικών 
παραστατικών δαπάνης.

Ο Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στον οποίο υπάγονται τα ζητούμενα είδη βαρύνει τον Δήμο.

O ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 Θέρμη,  29/05 /2017

Κυριάκης Μιχαήλ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Θέρμη,   29/05/2017
Η Προισταμένη Τμήματος
Π.Λ.Π.& Α.

Τολίκα Μαρία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη,   29/05/2017
Η Προϊσταμένη Δ/σης Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αριθ. Μελέτης: 55/2017

Φορέας:  ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ

Προμήθεια: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Προϋπολογισμός: 54.591,62€

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΠ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

1 Γάντια εργασίας για προστασία χεριών από μηχανικές καταπονήσεις.
Δερματοπάνινα. 
Μηχανικές αντοχές τουλάχιστον 3-2-4-2
EN 388, 420

ζεύγος

2 Γάντια ελαστικά νιτριλίου μιας χρήσης  μήκους περίπου 20 cm. 
CE, Ν374

Συσκευασία
100 τεμ

3 Γάντια εργασίας από ύφασμα και νιτρίλιο CE, EN 388,420 Ελάχιστα 
επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 3, 3.

ζεύγος

4 Γάντια συγκολλητών  CE,  ΕΝ 388, 420, 407  
Ελάχιστα  επίπεδα  μηχανικών  αντοχών  3,  2,  2,  2.
Ελάχιστα επίπεδα θερμικών αντοχών 3, 1, 3, 1, 4, 1

ζεύγος

5 Γάντια  μονωτικά κλάση 0 EN 60903 
0  (Προστασία  μέχρι  1000V)
RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή,
ψύχος) μήκος 30cm

ζεύγος

6 Κράνος 440V με οπές αερισμού
CE,  ΕΝ  397  
Επίσης  θα  υπάρχει  και  αυτοκόλλητη  ετικέτα  στα  ελληνικά  με
πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και αποθήκευση

τεμάχιο

7 Γυαλιά μάσκα προστασίας googles 
EN 166 CE, (πλαίσιο Β 3 4 9) (οπτικός δίσκος 9, Β, K, Ν)

τεμάχιο

8 Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία 
EN 166, ΕΝ 169 CE, 6,2-6,25 F,K  

τεμάχιο

9 Ασπίδιο  προστασίας  από  ηλεκτρικό  τόξο  βραχυκυκλώματος
(προσαρμοζόμενο στο κράνος ηλεκτρολόγων)

τεμάχιο



ΕΝ 166, 8 Κ, Ν, F, CE

10 Κράνος 440Vac ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, EN 397 με οπές αερισμού τεμάχιο

11 Μάσκα  ηλεκτροσυγκολλητών  ανοιχτού  τύπου  (κεφαλής)  από
fiberglass, 
Βαθμός σκίασης: 9 έως 14
Μηχανική αντοχή πλαισίου: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας) 
Σήμανση: στο πλαίσιο: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F 
στον οπτικό δίσκο: 1, 9 έως 14 βαθμούς σκίασης
Πρότυπα: ΕΝ-166, ΕΝ-175, ΕΝ-169

τεμάχιο

12 Ανταλλακτικό  προστατευτικό  γυαλί  μαύρο και  διάφανο  για  μάσκα
ηλεκτροσυγκόλλησης
EN 169

τεμάχιο

13 Φιλτρόμασκα Ρ1 με βαλβίδα
ΕΝ149, FFP1, CE

τεμάχιο

14 Μάσκα ημίσεως προσώπου Α2Ρ3 (περιλαμβάνονται  και  δύο φίλτρα)
ΕΝ140, 14387, CE
Στα φίλτρα να υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο)

τεμάχιο

15 Ανακλαστικό γιλέκο με λογότυπο «ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ»
EN ISO 20471, 13688 CE, 100% polyester

τεμάχιο

16 Υποδήματα ασφαλείας εργοταξίου (ημιάρβυλα).
EN ISO 20344, 20345 S3, HI, CI, WR, HRO, SRC

ζεύγος

17 Υποδήματα  ασφαλείας   ηλεκτρολόγων  αντοχή  σε  τάση  5  KV,
αντιολισθητικά, αντοχή στη σόλα έως 200οC, χωρίς μεταλλικά στοιχεία.
EN 20345 SB, E, P, WRU, HRO, SRC

ζεύγος

18 Επιγονατίδες
Εσωτερικά,  από υλικό που  θα  επιτρέπει  την  αναπνοή του  δέρματος.  
Εξωτερικά, από υλικό που θα είναι ανθεκτικό στην τριβή, στις χημικές
ουσίες,  αντιολισθητικό  και  εύκαμπτο.
Θα  συνδέονται  με  δύο  ζεύγη  ιμάντων  που  θα  κλείνουν
με ταινίες velcro.

ζεύγος

19 Κώνοι  σήμανσης σε  χρώμα  κόκκινο  ή  πορτοκαλί   PVC  καουτσούκ
βάρους 2,2-2,4Kg, ύψους 50-55 cm και τετραγωνικής βάσης, ελαστικοί,
που  φέρουν  εναλλάξ  ταινία  αργυρόλευκου  χρώματος,  υψηλής
ανακλαστικότητας  τύπου  ΙΙ,  σταθερά  κολλημένη,  με  δυνατότητα
τοποθέτησης ο ένας επάνω στον άλλο κατά την αποθήκευση. 
Η επικόλληση της μεμβράνης στον κώνο θα είναι σύμφωνη με το σχέδιο
ευρωπαϊκού  προτύπου  CEN  TC  226
Ν  143  Ε  (§7.8)  ή  ισοδύναμο  εθνικό  πρότυπο.
Ο κώνος θα ανταποκρίνεται στις μηχανικές αντοχές των § 7.4, 7.5 & 7.6
του ανωτέρω προτύπου ή άλλου ισοδύναμου προτύπου.

τεμάχιο

20 Καπέλο κεφαλής 
Nα είναι κατασκευασμένα από ψάθα, καλής ποιότητας που δε φθείρεται.
Nα  είναι  πλεκτά  με  ενιαία  πλέξη.

τεμάχιο



Nα  έχουν  λάστιχο  συγκράτησης  και  περιμετρική  προέκταση  σκίασης
τουλάχιστον 10 cm.

2.Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

           
Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΠ ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

1 Γάντια δερματοπάνινα
ΕΝ 388, 420 CE
επίπεδα μηχανικών αντοχών
3,2,4,2

ζεύγος

2 Γάντια από P.V.C. 
ΕΝ 388, 420, 374 CE
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 4, 1, 2, 1,

ζεύγος

3 Γάντια από νιτρίλιο
ΕΝ 388, 420, 374 CE  Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,0,1

ζεύγος

4 Γάντια ελαστικά μίας χρήσης νιτριλίου
ΕΝ 374     CE

ζεύγος

5 Aσπίδιο προστασίας (προσώπου) από υγρά
ΕΝ 166 Στο στήριγμα: • CE • F Μηχανική αντοχή
Στον οπτικό δίσκο:
• 1 Οπτική κλάση
• F Μηχανική αντοχή
• 3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες.
• Ν προστασία έναντι θάμβωσης.
• Κ προστασία έναντι τριβής

τεμάχιο

6 Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα Ρ3 ή ισοδύναμη φιλτρομάσκα 
FFP3
ΕΝ 149 για τη μάσκα με βαλβίδα

τεμάχιο

7 Ανακλαστικά γιλέκα
ΕΝ ISO 13688, 20471 CE 100% polyester

τεμάχιο

8 Αδιάβροχες ποδιές
 ΕΝ 340, 467
 CE

τεμάχιο

9 Γαλότσες 
ΕΝ  ISO 20344,  20345 CE S5 ζεύγος

10 Σκάφανδρο
ΕΝ  ISO 20344,  20345  CE S5 Τύπος Ε

τεμάχιο

11 Άρβυλα 
ΕΝ  ISO 20344,  20345 S3 HI CI WR HRO SRC

ζεύγος

12 Κώνοι σήμανσης καουτσούκ ή ισοδύναμο υλικό
(απορριμματοφόρα, τράκτορες, jcb, ημιφορτηγά μεταφοράς ογκωδών)
Ύψος: 50 cm
Βάρος: 2,2 − 2,4 Kg
Η αντανακλαστική μεμβράνη θα είναι τύπου II κατά
την ΥΑ 16832 (ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 954 / 86).

τεμάχιο



Η επικόλληση της μεμβράνης στον κώνο θα είναι σύμφωνη με το σχέδιο 
ευρωπαϊκού προτύπου CEN TC 226 Ν 143 Ε (§7.8) ή ισοδύναμο εθνικό 
πρότυπο. Ο κώνος θα ανταποκρίνεται στις μηχανικές αντοχές των § 7.4,  
7.5 & 7.6 του ανωτέρω προτύπου ή άλλου ισοδύναμου 

13 Νιτσεράδες (σετ σακάκι –παντελόνι)
ΕΝ 343 σε ότι αφορά τις μηχανικές αντοχές, την αντοχή στο πλύσιμο και 
τη σήμανση. 
Τα επίπεδα αντοχών θα είναι:
• Αδιαβροχοποίηση 3.
• Διαπνοή 3.
EN ISO 20471 Χρώμα πορτοκαλί ή πορτοκαλί με μπλε

τεμάχιο

14 Καπέλα (ψάθινα) 
περιμετρική προέκταση σκίασης > 10 cm. τεμάχιο

                

3.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

Γάντια δερματοπάνινα 

Πρότυπα ΕΝ 388, 420 CE

επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 2, 4, 2

3 (τριβή)  2 (κοπή με λεπίδα)  4 (διάσχιση)

2 (διάτρηση)

Τεμ.

2

Γάντια από ύφασμα & νιτρίλιο Πρότυπα ΕΝ 388, 420    CE

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 3, 3.

• 3 (τριβή) • 1 (κοπή με λεπίδα) • 3 (διάσχιση)

• 3 (διάτρηση)  

Τεμ.

3 Γυαλιά-Μάσκες προστασίας οφθαλμών

Googles έναντι χημικών και μηχανικών κινδύνων

Πρότυπα ΕΝ 166 CE
• Β Μηχανική αντοχή
• 3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες.
• 4 προστασία από σκόνη.

• 9 προστασία από λειωμένα μέταλλα.

Στον οπτικό δίσκο:
• 1 Οπτική κλάση  • Β Μηχανική αντοχή
• Κ προστασία έναντι τριβής
• Ν Αντιθαμβωτική επένδυση
• 9 προστασία από λειωμένα μέταλλα. 

Τεμ.



4

Ασπίδιο με πλέγμα με οπές αερισμού ΕΝ 166, ΕΝ 1731

Πρότυπα ΕΝ 166  CE  • F Μηχανική αντοχή
Στον οπτικό δίσκο:
• F Μηχανική αντοχή στο πλέγμα και στο στέλεχος

Τεμ.

5

Νιτσεράδες (σετ σακάκι και παντελόνι)

ΕΝ 343, ΕΝ ISO 20471  Τα επίπεδα αντοχών θα είναι:

• Αδιαβροχοποίηση 3. • Διαπνοή 3.

Xρώμα κατά προτίμηση πορτοκαλί ή πορτοκαλί με μπλε

Τεμ

6

Καπέλα  ψάθα, καλής ποιότητας  που δε φθείρεται.  Nα είναι πλεκτά 

με ενιαία πλέξη. Nα έχουν λάστιχο συγκράτησης και περιμετρική 

προέκταση σκίασης τουλάχιστον 10 cm.

Τεμ

7

Άρβυλα

Πρότυπο ΕΝ ISO 20344, 20345  CE  S3 HI CI WR HRO SRC • 

Προστασία δακτύλων • Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα

• Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού • Προστασία της σόλας 

έναντι διάτρησης • Αντιστατικές ιδιότητες  • σόλα oil resistant

τεμ

Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αριθ. Μελέτης: 55/2017

Φορέας:  ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ

Προμήθεια: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Προϋπολογισμός: 54.591,62€

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΠ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

ΠΟΣ
ΟΤΗΤ

Α

Τιμή
μονάδο

ς

ΔΑΠΑΝΗ
ΣΕ €

Γάντια  εργασίας  για  προστασία  χεριών  από
μηχανικές καταπονήσεις. Δερματοπάνινα. 
Μηχανικές αντοχές τουλάχιστον 3-2-4-2
EN 388, 420

ζεύγος 100
2,50

250,00

Γάντια ελαστικά νιτριλίου μιας χρήσης  μήκους
περίπου 20 cm. 

CE, Ν374

Συσκευασία
100 τεμ

10 8,00 80,00

Γάντια εργασίας από ύφασμα και νιτρίλιο CE,
EN 388,420 Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών

3, 1, 3, 3.
ζεύγος 70 2,00 140,00

Γάντια συγκολλητών  CE,  ΕΝ 388, 420, 407  
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 2, 2, 2.
Ελάχιστα επίπεδα θερμικών αντοχών 3, 1, 3, 1, 4,

1                                      

ζεύγος 10
15,00

150,00

Γάντια  μονωτικά κλάση 0 EN 60903 
0 (Προστασία μέχρι 1000V)

RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον,
οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος) μήκος 30cm

ζεύγος 20
24,00

480,00

Κράνος 440V με οπές αερισμού
CE, ΕΝ 397 

Επίσης θα υπάρχει και αυτοκόλλητη ετικέτα στα
ελληνικά με πληροφορίες για την ασφαλή χρήση,

συντήρηση και αποθήκευση

τεμάχιο 10
12,00

120,00

Γυαλιά μάσκα προστασίας googles 
EN 166 CE, (πλαίσιο Β 3 4 9) (οπτικός δίσκος 9,
Β, K, Ν)

τεμάχιο 20 10,00 200,00



Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία 
EN 166, ΕΝ 169 CE, 6,2-6,25 F,K  

τεμάχιο 60
10,00

600,00

Ασπίδιο  προστασίας  από  ηλεκτρικό  τόξο
βραχυκυκλώματος (προσαρμοζόμενο στο κράνος
ηλεκτρολόγων)
ΕΝ 166, 8 Κ, Ν, F, CE

τεμάχιο 6
55,00

330,00

Κράνος 440Vac ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ,  EN 397 με
οπές αερισμού

τεμάχιο 6 12,00 72,00

Μάσκα  ηλεκτροσυγκολλητών  ανοιχτού  τύπου
(κεφαλής) από fiberglass, 
Οπτική  κλάση:  κατηγορία  1  (κατάλληλος  για
συνεχή χρήση)
Βαθμός σκίασης: 9 έως 14
Μηχανική αντοχή πλαισίου: κατηγορία F (κρούση 
χαμηλής ενέργειας) 
Σήμανση: στο πλαίσιο: CE, κατασκευαστής, έτος 
κατασκευής, F 
στον οπτικό δίσκο: 1, 9 έως 14 βαθμούς σκίασης
Πρότυπα: ΕΝ-166, ΕΝ-175, ΕΝ-169

τεμάχιο 4

25,00

100,00

Ανταλλακτικό  προστατευτικό  γυαλί  μαύρο και
διάφανο για μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης
EN 169

τεμάχιο 150
1,00

150,00

Φιλτρόμασκα Ρ1 με βαλβίδα
ΕΝ149, FFP1, CE

τεμάχιο 100 2,00 300,00

Μάσκα  ημίσεως  προσώπου  Α2Ρ3
(περιλαμβάνονται και δύο φίλτρα)  ΕΝ140, 14387,
CE
Στα  φίλτρα  να  υπάρχει  και  χρωματικός  κώδικας
(καφέ και άσπρο)

τεμάχιο 10 30,00
300,00

Ανακλαστικό  γιλέκο  με  λογότυπο  «ΔΗΜΟΣ
ΘΕΡΜΗΣ»
EN ISO 20471, 13688 CE, 100% polyester

τεμάχιο 60 5,00 30,00

Υποδήματα ασφαλείας εργοταξίου (ημιάρβυλα).
EN ISO 20344, 20345 S3, HI, CI, WR, HRO, SRC

ζεύγος 40 60,00 2.400,00

Υποδήματα ασφαλείας  ηλεκτρολόγων  αντοχή
σε τάση 5 KV, αντιολισθητικά, αντοχή στη σόλα
έως 200οC, χωρίς μεταλλικά στοιχεία.
EN 20345 SB, E, P, WRU, HRO, SRC

ζεύγος 10
55,00

550,00

Επιγονατίδες
Εσωτερικά,  από  υλικό  που  θα  επιτρέπει  την
αναπνοή  του  δέρματος.  
Εξωτερικά, από υλικό που θα είναι ανθεκτικό στην
τριβή,  στις  χημικές  ουσίες,  αντιολισθητικό  και
εύκαμπτο.

ζεύγος
30

10,00

300,00



Θα  συνδέονται  με  δύο  ζεύγη  ιμάντων  που  θα
κλείνουν
με ταινίες velcro.

Κώνοι σήμανσης σε χρώμα κόκκινο ή πορτοκαλί
PVC καουτσούκ ή ισοδύναμο υλικό,   βάρους 2,2-
2,4Kg, ύψους 50-55 cm και τετραγωνικής βάσης,
ελαστικοί,  που  φέρουν  εναλλάξ  ταινία
αργυρόλευκου  χρώματος,  υψηλής
ανακλαστικότητας  τύπου ΙΙ,  σταθερά κολλημένη,
με  δυνατότητα  τοποθέτησης  ο  ένας  επάνω  στον
άλλο κατά την αποθήκευση. 
Η επικόλληση της μεμβράνης στον κώνο θα είναι
σύμφωνη με το σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου CEN
TC  226
Ν  143  Ε  (§7.8)  ή  ισοδύναμο  εθνικό  πρότυπο.
Ο  κώνος  θα  ανταποκρίνεται  στις  μηχανικές
αντοχές  των  §  7.4,  7.5  &  7.6  του  ανωτέρω
προτύπου ή άλλου ισοδύναμου προτύπου.

τεμάχιο 80
14,00

1.120,00

Καπέλο κεφαλής 
Nα  είναι  κατασκευασμένα  από  ψάθα,  καλής
ποιότητας  που  δε  φθείρεται.
Nα  είναι  πλεκτά  με  ενιαία  πλέξη.
Nα  έχουν  λάστιχο  συγκράτησης  και  περιμετρική
προέκταση σκίασης τουλάχιστον 10 cm.

τεμάχιο 70 2,50 175,00

ΣΥΝΟΛΟ Δ/ΣΗΣ                                                                                                                                       
8.017,00                  
ΦΠΑ                                                                                                                                              1.924,08
ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ ΦΠΑ                                                                                                                                 
9.941,08   

2.Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Α/
Α

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΠ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

Τιμή
μονάδος

ΔΑΠΑΝΗ
ΣΕ €

1 Γάντια δερματοπάνινα
ΕΝ 388, 420 CE
επίπεδα μηχανικών αντοχών
3,2,4,2

ζεύγος 709 2,50 1.772,50

2 Γάντια από P.V.C. 
ΕΝ 388, 420, 374 CE
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 4, 1, 2, 1,

ζεύγος 704 2,50 1.760,00

3 Γάντια από νιτρίλιο
ΕΝ 388, 420, 374 CE  Ελάχιστα επίπεδα 
μηχανικών αντοχών 3,1,0,1

ζεύγος 594 2,00 1.188,00

4 Γάντια ελαστικά μίας χρήσης νιτριλίου
ΕΝ 374     CE

ζεύγος 594 8,00 4.752,00

5 Aσπίδιο προστασίας (προσώπου) από υγρά
ΕΝ 166 Στο στήριγμα: • CE • F Μηχανική 
αντοχή
Στον οπτικό δίσκο:

τεμάχιο 6 30,00 180,00



• 1 Οπτική κλάση
• F Μηχανική αντοχή
• 3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες.
• Ν προστασία έναντι θάμβωσης.
• Κ προστασία έναντι τριβής

6 Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα Ρ3 ή 
ισοδύναμη φιλτρομάσκα FFP3 
ΕΝ 149 για τη μάσκα 

τεμάχιο
704 2,00 1.408,00

7 Ανακλαστικά γιλέκα
ΕΝ ISO 13688, 20471 CE 100% polyester

τεμάχιο 144 5,00 720,00

8 Αδιάβροχες ποδιές
 ΕΝ 340, 467
 CE

τεμάχιο 6 17,00 102,00

9 Γαλότσες 
ΕΝ  ISO 20344,  20345 CE S5 ζεύγος 99 14,00 1.386,00

10 Σκάφανδρο
ΕΝ  ISO 20344,  20345  CE S5 Τύπος Ε

τεμάχιο 6 50,00 300,00

11 Άρβυλα 
ΕΝ  ISO 20344,  20345 S3 HI CI WR HRO SRC

ζεύγος 149 60,00 8.940,00

12 Κώνοι σήμανσης
(απορριμματοφόρα, τράκτορες, jcb, ημιφορτηγά 
μεταφοράς ογκωδών)
Ύψος: 50 cm
Βάρος: 2,2 − 2,4 Kg
Η αντανακλαστική μεμβράνη θα είναι τύπου II 
κατά
την ΥΑ 16832 (ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 954 / 86).
Η επικόλληση της μεμβράνης στον κώνο θα 
είναι σύμφωνη με το σχέδιο ευρωπαϊκού 
προτύπου CEN TC 226 Ν 143 Ε (§7.8) ή 
ισοδύναμο εθνικό πρότυπο. Ο κώνος θα 
ανταποκρίνεται στις μηχανικές αντοχές των § 
7.4,  7.5 & 7.6 του ανωτέρω προτύπου ή άλλου 
ισοδύναμου 

τεμάχιο
30

14,00 420,00

13 Νιτσεράδες (σετ σακάκι και παντελόνι)
ΕΝ 343 σε ότι αφορά τις μηχανικές αντοχές, την
αντοχή στο πλύσιμο και τη σήμανση. 
Τα επίπεδα αντοχών θα είναι:
• Αδιαβροχοποίηση 3.
• Διαπνοή 3.
EN ISO 20471 Χρώμα πορτοκαλί ή πορτοκαλί 
με μπλε

τεμάχιο 99 65,00 6.435,00

14 Καπέλα (ψάθινα) 
περιμετρική προέκταση σκίασης > 10 cm. τεμάχιο 99 2,50 247,50

ΣΥΝΟΛΟ Δ/ΣΗΣ                                                                                                                                     
29.611,00
ΦΠΑ  24%                                                                                                                                    7.106,64 
ΣΥΝΟΛΟ    ΜΕ ΦΠΑ                                                                                                                36.717,64 

3.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ



Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

Tιμή
Μονάδο

ς

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ
€

1

Γάντια δερματοπάνινα 

Πρότυπα ΕΝ 388, 420 CE

επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 2, 4, 2

3 (τριβή)  2 (κοπή με λεπίδα)  4 (διάσχιση)

2 (διάτρηση)

Τεμ. 400 2,50 1.000,00

2

Γάντια από ύφασμα & νιτρίλιο Πρότυπα ΕΝ 

388, 420    CE

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 3, 

3.

• 3 (τριβή) • 1 (κοπή με λεπίδα) • 2 (διάσχιση)

• 3 (διάτρηση)  

Τεμ. 30 2,00 60,00

3

Γυαλιά-Μάσκες προστασίας οφθαλμών

Googles έναντι χημικών και μηχανικών 

κινδύνων

Πρότυπα ΕΝ 166 CE
• Β Μηχανική αντοχή
• 3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες.
• 4 προστασία από σκόνη.

• 9 προστασία από λειωμένα μέταλλα.

Στον οπτικό δίσκο:
• 1 Οπτική κλάση  • Β Μηχανική αντοχή
• Κ προστασία έναντι τριβής
• Ν Αντιθαμβωτική επένδυση
• 9 προστασία από λειωμένα μέταλλα. 

Τεμ.
55 10,00 550,00

4

Ασπίδιο με πλέγμα με οπές αερισμού

Πρότυπα ΕΝ 166  CE  • F Μηχανική αντοχή
Στον οπτικό δίσκο:
• F Μηχανική αντοχή

Τεμ. 40 30,00 1.200,00

5 Νιτσεράδες (σετ σακάκι και παντελόνι)

ΕΝ 343, ΕΝ ISO 20471  Τα επίπεδα αντοχών 

θα είναι:

Τεμ 30 65.00 1.950,00



• Αδιαβροχοποίηση 3. • Διαπνοή 3.

Xρώμα κατά προτίμηση πορτοκαλί ή 

πορτοκαλί με μπλε

6

Καπέλα  ψάθα, καλής ποιότητας  που δε 

φθείρεται.  Nα είναι πλεκτά με ενιαία πλέξη. 

Nα έχουν λάστιχο συγκράτησης και 

περιμετρική προέκταση σκίασης τουλάχιστον 

10 cm.

Τεμ 55 2,50 137,50

7

Άρβυλα

Πρότυπο ΕΝ ISO 20344, 20345  CE  S3 HI CI 

WR HRO SRC • Προστασία δακτύλων • 

Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα 

• Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού • 

Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης • 

Αντιστατικές ιδιότητες  • σόλα oil resistant

τεμ 25 60.00 1.500,00

ΣΥΝΟΛΟ Δ/ΣΗΣ                                                                                                                                  6.397,50   
ΦΠΑ  24%                                                                                                                                1.535,40                
ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ ΦΠΑ                                                                                                                7.932,90 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ                                                                                  44.025,50
ΦΠΑ 24%                                                                                                                         10.566,12
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ                                                                                                        54.591,62

Ο προϋπολογισμός του 2017 ανά Υπηρεσία θα επιβαρυνθεί ως εξής.
1.Για την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με το ποσό των 7.541,08€ 
2.Για την Δ/νση Καθαριότητας με το ποσό 25.000,00€ 
3.Για την Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου τμήμα Πρασίνου  με το ποσό των 7.932,90€.

Ο προϋπολογισμός του 2018 ανά Υπηρεσία θα επιβαρυνθεί ως εξής
1.Για την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με το ποσό των 2.400,00€ 
2.Για την Δ/νση Καθαριότητας με το ποσό 11.717,64€ 
και θα υπάρχει σχετική δέσμευση της Οικονομικής Επιτροπής ότι θα ψηφισθούν  σχετικά ποσά στον  
προϋπολογισμό του 2018 σε σχετικούς Κ.Α.
Ο Δήμος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί  το σύνολο των προϋπολογισθέντων ποσοτήτων  
ενώ αντιθέτως σε περίπτωση που κατά τη λήξη της σύμβασης υπάρχουν ποσότητες που  δεν έχουν 
απορροφηθεί από το Δήμο τότε γι αυτές ,ανεξαρτήτως υπολοίπου, δικαιούται  ο Δήμος να μην τις 
απορροφήσει  χωρίς να προκύπτει καμία αξίωση ή απαίτηση από την πλευρά του ανάδοχου. 
Γίνονται δεκτά και νεώτερα πρότυπα των παραπάνω.

O ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 Θέρμη,  29/05 /2017

Κυριάκης Μιχαήλ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Θέρμη,   29/05/2017
Η Προισταμένη Τμήματος
Π.Λ.Π.& Α.

Τολίκα Μαρία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη,   29/05/2017
Η Προϊσταμένη Δ/σης Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αριθ. Μελέτης: 55/2017

Φορέας:  ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ

Προμήθεια: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Προϋπολογισμός:  54.591,62€

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΠ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

ΠΟΣ
ΟΤΗΤ

Α

Τιμή
μονάδο

ς

ΔΑΠΑΝΗ
ΣΕ €

Γάντια  εργασίας  για  προστασία  χεριών  από
μηχανικές καταπονήσεις. Δερματοπάνινα. 
Μηχανικές αντοχές τουλάχιστον 3-2-4-2
EN 388, 420

ζεύγος 100

Γάντια ελαστικά μιας χρήσης  μήκους περίπου
20 cm. 

CE, Ν374

Συσκευασία
100 τεμ

10

Γάντια εργασίας από ύφασμα και νιτρίλιο CE,
EN 388,420 Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών

3, 1, 3, 3.
ζεύγος 70

Γάντια συγκολλητών  CE,  ΕΝ 388, 420, 407  
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 2, 2, 2.
Ελάχιστα επίπεδα θερμικών αντοχών 3, 1, 3, 1, 4,

1                                      

ζεύγος 10

Γάντια  μονωτικά κλάση 0 EN 60903 
0 (Προστασία μέχρι 1000V)

RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον,
οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος) μήκος 30cm

ζεύγος 20

Κράνος 440V με οπές αερισμού
CE, ΕΝ 397 

Επίσης θα υπάρχει και αυτοκόλλητη ετικέτα στα
ελληνικά με πληροφορίες για την ασφαλή χρήση,

συντήρηση και αποθήκευση

τεμάχιο 10

Γυαλιά μάσκα προστασίας googles 
EN 166 CE, (πλαίσιο Β 3 4 9) (οπτικός δίσκος 9,

τεμάχιο 20



Β, K, Ν)

Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία 
EN 166, ΕΝ 169 CE, 6,2-6,25 F,K  

τεμάχιο 60

Ασπίδιο  προστασίας  από  ηλεκτρικό  τόξο
βραχυκυκλώματος (προσαρμοζόμενο στο κράνος
ηλεκτρολόγων)
ΕΝ 166, 8 Κ, Ν, F, CE

τεμάχιο 6

Κράνος 440Vac ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, EN 166 τεμάχιο 6

Μάσκα  ηλεκτροσυγκολλητών  ανοιχτού  τύπου
(κεφαλής) από fiberglass, 

Βαθμός σκίασης: 9 έως 14
Μηχανική αντοχή πλαισίου: κατηγορία F (κρούση 
χαμηλής ενέργειας) 
Σήμανση: στο πλαίσιο: CE, κατασκευαστής, έτος 
κατασκευής, F 
στον οπτικό δίσκο: 1, 9 έως 14 βαθμούς σκίασης
Πρότυπα: ΕΝ-166, ΕΝ-175, ΕΝ-169

τεμάχιο 4

Ανταλλακτικό  προστατευτικό  γυαλί  μαύρο και
διάφανο για μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης
EN 169

τεμάχιο 150

Φιλτρόμασκα Ρ1 με βαλβίδα
ΕΝ149, FFP1, CE

τεμάχιο 100

Μάσκα  ημίσεως  προσώπου  Α2Ρ3
(περιλαμβάνονται και δύο φίλτρα)  ΕΝ140, 14387,
CE
Στα  φίλτρα  να  υπάρχει  και  χρωματικός  κώδικας
(καφέ και άσπρο)

τεμάχιο 10

Ανακλαστικό  γιλέκο  με  λογότυπο  «ΔΗΜΟΣ
ΘΕΡΜΗΣ»
EN ISO 20471, 13688 CE, 100% polyester

τεμάχιο 60

Υποδήματα ασφαλείας εργοταξίου (ημιάρβυλα).
EN ISO 20344, 20345 S3, HI, CI, WR, HRO, SRC

ζεύγος 40

Υποδήματα ασφαλείας  ηλεκτρολόγων  αντοχή
σε τάση 5 KV, αντιολισθητικά, αντοχή στη σόλα
έως 200οC, χωρίς μεταλλικά στοιχεία.
EN 20345 SB, E, P, WRU, HRO, SRC

ζεύγος 10

Επιγονατίδες
Εσωτερικά,  από  υλικό  που  θα  επιτρέπει  την
αναπνοή  του  δέρματος.  
Εξωτερικά, από υλικό που θα είναι ανθεκτικό στην
τριβή,  στις  χημικές  ουσίες,  αντιολισθητικό  και
εύκαμπτο.

ζεύγος
30



Θα  συνδέονται  με  δύο  ζεύγη  ιμάντων  που  θα
κλείνουν
με ταινίες velcro.

Κώνοι σήμανσης σε χρώμα κόκκινο ή πορτοκαλί
PVC καουτσούκ  ή ισοδύναμο υλικό,  βάρους 2,2-
2,4Kg, ύψους 50-55 cm και τετραγωνικής βάσης,
ελαστικοί,  που  φέρουν  εναλλάξ  ταινία
αργυρόλευκου  χρώματος,  υψηλής
ανακλαστικότητας  τύπου ΙΙ,  σταθερά κολλημένη,
με  δυνατότητα  τοποθέτησης  ο  ένας  επάνω  στον
άλλο κατά την αποθήκευση. 
Η επικόλληση της μεμβράνης στον κώνο θα είναι
σύμφωνη με το σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου CEN
TC  226
Ν  143  Ε  (§7.8)  ή  ισοδύναμο  εθνικό  πρότυπο.
Ο  κώνος  θα  ανταποκρίνεται  στις  μηχανικές
αντοχές  των  §  7.4,  7.5  &  7.6  του  ανωτέρω
προτύπου ή άλλου ισοδύναμου προτύπου.

τεμάχιο 80

Καπέλο κεφαλής 
Nα  είναι  κατασκευασμένα  από  ψάθα,  καλής
ποιότητας  που  δε  φθείρεται.
Nα  είναι  πλεκτά  με  ενιαία  πλέξη.
Nα  έχουν  λάστιχο  συγκράτησης  και  περιμετρική
προέκταση σκίασης τουλάχιστον 10 cm.

τεμάχιο 70

ΣΥΝΟΛΟ Δ/ΣΗΣ                                                                                                                                       
ΦΠΑ                                                                                                                                                 
ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ ΦΠΑ                                                                                                                                 

2.Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Α/
Α

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΠ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

Τιμή
μονάδος

ΔΑΠΑΝΗ
ΣΕ €

1 Γάντια δερματοπάνινα
ΕΝ 388, 420 CE
επίπεδα μηχανικών αντοχών
3,2,4,2

ζεύγος 709

2 Γάντια από P.V.C. 
ΕΝ 388, 420, 374 CE
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 4, 1, 2, 1,

ζεύγος 704

3 Γάντια από νιτρίλιο
ΕΝ 388, 420, 374 CE  Ελάχιστα επίπεδα 
μηχανικών αντοχών 3,1,0,1

ζεύγος 594

4 Γάντια ελαστικά μίας χρήσης νιτριλίου
ΕΝ 374     CE

ζεύγος 594

5 Aσπίδιο προστασίας (προσώπου) από υγρά
ΕΝ 166 Στο στήριγμα: • CE • F Μηχανική 
αντοχή

τεμάχιο 6



Στον οπτικό δίσκο:
• 1 Οπτική κλάση
• F Μηχανική αντοχή
• 3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες.
• Ν προστασία έναντι θάμβωσης.
• Κ προστασία έναντι τριβής

6 Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα Ρ3 ή 
ισοδύναμη φιλτρομάσκα FFP3
ΕΝ 149 για τη μάσκα 

τεμάχιο
704

7 Ανακλαστικά γιλέκα
ΕΝ ISO 13688, 20471 CE 100% polyester

τεμάχιο 144

8 Αδιάβροχες ποδιές
 ΕΝ 340, 467
 CE

τεμάχιο 6

9 Γαλότσες 
ΕΝ  ISO 20344,  20345 CE S5 ζεύγος 99

10 Σκάφανδρο
ΕΝ  ISO 20344,  20345  CE S5 Τύπος Ε

τεμάχιο 6

11 Άρβυλα 
ΕΝ  ISO 20344,  20345 S3 HI CI WR HRO SRC

ζεύγος 149

12 Κώνοι σήμανσης
(απορριμματοφόρα, τράκτορες, jcb, ημιφορτηγά 
μεταφοράς ογκωδών)
Ύψος: 50 cm
Βάρος: 2,2 − 2,4 Kg
Η αντανακλαστική μεμβράνη θα είναι τύπου II 
κατά
την ΥΑ 16832 (ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 954 / 86).
Η επικόλληση της μεμβράνης στον κώνο θα 
είναι σύμφωνη με το σχέδιο ευρωπαϊκού 
προτύπου CEN TC 226 Ν 143 Ε (§7.8) ή 
ισοδύναμο εθνικό πρότυπο. Ο κώνος θα 
ανταποκρίνεται στις μηχανικές αντοχές των § 
7.4,  7.5 & 7.6 του ανωτέρω προτύπου ή άλλου 
ισοδύναμου 

τεμάχιο
30

13 Νιτσεράδες (σετ σακάκι – παντελόνι)
ΕΝ 343 σε ότι αφορά τις μηχανικές αντοχές, την
αντοχή στο πλύσιμο και τη σήμανση. 
Τα επίπεδα αντοχών θα είναι:
• Αδιαβροχοποίηση 3.
• Διαπνοή 3.
EN ISO 20471 Χρώμα πορτοκαλί ή πορτοκαλί 
με μπλε

τεμάχιο 99

14 Καπέλα (ψάθινα) 
περιμετρική προέκταση σκίασης > 10 cm. τεμάχιο 99

ΣΥΝΟΛΟ Δ/ΣΗΣ                                                                                                                                     
ΦΠΑ  24%                                                                                                                                                   
ΣΥΝΟΛΟ    ΜΕ ΦΠΑ                                                                                                                     



3.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

Tιμή
Μονάδο

ς

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ
€

1

Γάντια δερματοπάνινα 

Πρότυπα ΕΝ 388, 420 CE

επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 2, 4, 2

3 (τριβή)  2 (κοπή με λεπίδα)  4 (διάσχιση)

2 (διάτρηση)

Τεμ. 400

2

Γάντια από ύφασμα & νιτρίλιο Πρότυπα ΕΝ 

388, 420    CE

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 3, 

3.

• 3 (τριβή) • 1 (κοπή με λεπίδα) • 2 (διάσχιση)

• 3 (διάτρηση)  

Τεμ. 30

3

Γυαλιά-Μάσκες προστασίας οφθαλμών

Googles έναντι χημικών και μηχανικών 

κινδύνων

Πρότυπα ΕΝ 166 CE
• Β Μηχανική αντοχή
• 3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες.
• 4 προστασία από σκόνη.

• 9 προστασία από λειωμένα μέταλλα.

Στον οπτικό δίσκο:
• 1 Οπτική κλάση  • Β Μηχανική αντοχή
• Κ προστασία έναντι τριβής
• Ν Αντιθαμβωτική επένδυση
• 9 προστασία από λειωμένα μέταλλα. 

Τεμ.
55

4

Ασπίδιο με πλέγμα με οπές αερισμού

Πρότυπα ΕΝ 166, ΕΝ 1731  CE  • F Μηχανική 
αντοχή
Στον οπτικό δίσκο:
• F Μηχανική αντοχή

Τεμ. 40



5

Νιτσεράδες (σετ σακάκι και παντελόνι)

ΕΝ 343, ΕΝ ISO 20471  Τα επίπεδα αντοχών 

θα είναι:

• Αδιαβροχοποίηση 3. • Διαπνοή 3.

Xρώμα κατά προτίμηση πορτοκαλί ή 

πορτοκαλί με μπλε

Τεμ 30

6

Καπέλα  ψάθα, καλής ποιότητας  που δε 

φθείρεται.  Nα είναι πλεκτά με ενιαία πλέξη. 

Nα έχουν λάστιχο συγκράτησης και 

περιμετρική προέκταση σκίασης τουλάχιστον 

10 cm.

Τεμ 55

7

Άρβυλα

Πρότυπο ΕΝ ISO 20344, 20345  CE  S3 HI CI 

WR HRO SRC • Προστασία δακτύλων • 

Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα 

• Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού • 

Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης • 

Αντιστατικές ιδιότητες  • σόλα oil resistant

τεμ 25

ΣΥΝΟΛΟ Δ/ΣΗΣ                                                                                                                                  
ΦΠΑ  24%                                                                                                                                                
ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ ΦΠΑ                                                                                                               
                          

                    ΣΥΝΟΛΟ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ                                                                          

                    ΦΠΑ 24%                                                                                                                   

                    ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ                                                                                                        

O ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 Θέρμη,  29/05 /
2017

Κυριάκης Μιχαήλ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Θέρμη,   
29/05/2017
Η Προισταμένη 
Τμήματος Π.Λ.Π.&
Α.

Τολίκα Μαρία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη,   29/05/2017
Η Προϊσταμένη 
Δ/σης Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Θέρμη,  ../../2017

Σφραγίδα & Υπογραφή 




