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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Αμφιλοχία   16-11-2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                            Αριθμ. Πρωτ:  -15904 - 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
ΑΦΜ 998786086 
Δ.Ο.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
                                                                                         

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η   533 / 2017 

 
ΘΕΜΑ: « Έγκριση μελέτης  « Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους 
εργαζόμενους του Δήμου έτους 2017 συνολικής ενδεικτικής αξίας  #12.100,00 € # »  
 

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') (Πρόγραμμα 
Καλλικράτης 

2.  Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.(Κώδικας  Δήμων και Κοινοτήτων )  
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 
4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  
5. Την τήρηση των  διατάξεων  των άρθ. 1& 7 του Ν.2690/1999 και των άρθρων 14 & 58 του 

Ν. 3852/2010 
6. Την εξειδικευμένη πίστωση  που έχει γραφτεί στους Κ.Α. εξόδων 20-6061 (7.000,00 €), 

25-6061.001 (600,00 €), 25-6061.002 (300,00 €), 30-6061 (3.000,00 €), 35-6061 (1.000,00 
€) και 70-6061 (200,00 €) του προϋπολογισμού έτους 2017  

7. To πρωτογενές αίτημα  ΑΔΑΜ: 17REQ002046902 
8. Την αριθμ 167/11-10-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 

πίστωση   (Έγκριση ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ:17REQ002250098)  
9. Την αριθμ. Α 721, 722,723,724,725,726 /11-10-2017 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης  
10. Την αριθμ 5/2017 μελέτη του τμήματος Περιβάλλοντος , καθαριότητας & Πρασίνου  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 
Α. Την έγκριση της αριθμ 5/2017 μελέτης « Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους 
εργαζόμενους του Δήμου έτους 2017 συνολικής ενδεικτικής αξίας  #12.100,00 € # » που 
συντάχθηκε από το τμήματ Περιβάλλοντος , καθαριότητας & Πρασίνου όπως επισυνάπτεται. 
 
 
Β. Την διενέργεια της ανωτέρω προμήθειας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης . 
 
 
 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ψ697ΩΨΞ-7ΝΠ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 

 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 
 
 
 

CPV: 18000000-9 
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 05/2017 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 12.100,00 € με ΦΠΑ 
ΧΡΗΣΗ            : 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
5. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΔΑ: Ψ697ΩΨΞ-7ΝΠ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ    05/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
& ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τις 
ανάγκες του προσωπικού που εργάζεται στο Δήμο Αμφιλοχίας για το έτος 2017, προς 
διαφύλαξη τόσο της ατομικής όσο και της δημόσιας υγείας. Τα μέσα ατομικής προστασίας 
παρέχονται στους εργαζόμενους ανάλογα με τη θέση εργασίας τους και σύμφωνα με τις 
διατάξεις της ΚΥΑ 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503/11-10-2006) «Παροχή μέσω ατομικής 
προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, καθώς και την σύμφωνη γνώμη του τεχνικού ασφαλείας του Δήμου. Τα μέσα θα 
δοθούν σε εργαζόμενους του Δήμου, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας τους, 
συμπεριλαμβανομένου του εργατοτεχνικού προσωπικού που τοποθετήθηκε στο Δήμο μέσω 
του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα  του ΟΑΕΔ. Η προσφορά κάθε προμηθευτή θα 
συνοδεύεται από δείγματα των προσφερόμενων ειδών που θα είναι σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.   

Τα είδη παραλαμβάνονται οριστικά εάν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και 
αφού διαπιστωθεί ότι είναι κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται. Στην περίπτωση που 
παρατηρηθούν διαφορές, αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το 
δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή 
τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Τα είδη και οι 
ποσότητες που απαιτούνται είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για την υπηρεσία. Κατά 
συνέπεια είναι δυνατή η αυξομείωση των ποσοτήτων των ειδών, καθώς και η προμήθεια 
ομοειδών υλικών που δεν κατέστη δυνατόν να προβλεφθούν στην παρούσα μελέτη χωρίς 
υπέρβαση του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

Τα υπό προμήθεια είδη θα μεταφερθούν τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες της 
υπηρεσίας, σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Δήμο με φροντίδα και με έξοδα του προμηθευτή. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει τις ανάγκες της υπηρεσίας στα υπό προμήθεια είδη 
και στα μεγέθη που θα ζητηθούν. Τα ακριβή μεγέθη στα είδη ατομικής προστασίας θα δοθούν 
στον ανάδοχο μετά την κατακύρωση της προμήθειας, αναλυτικά για κάθε είδος .  

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 12.100,00 
€ με Φ.Π.Α., η σχετική πίστωση έχει προβλεφθεί στους Κ.Α. εξόδων 20-6061 (7.000,00 €), 25-
6061.001 (600,00 €), 25-6061.002 (300,00 €), 30-6061 (3.000,00 €), 35-6061 (1.000,00 €) και 
70-6061 (200,00 €) του προϋπολογισμού έτους 2017 και αφορά παροχές ένδυσης προσωπικού 
του Δήμου Αμφιλοχίας.  

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16. 
 

 Αμφιλοχία, 19/10/2017 
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
    
    

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΕ Γεωπόνος Πτυχιούχος Τοπογράφος Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ    05/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
& ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 

   

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
1. Οι ανωτέρω τιµές προέκυψαν µετά από έρευνα αγοράς στο ελεύθερο εµπόριο. 
2. Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό δεν δεσµεύουν το ∆ήµο όσον 
αφορά στην διάθεσή τους ανά είδος. Η διάθεση και η κατανοµή των ποσών θα γίνει βάσει των 
πραγµατικών αναγκών του ∆ήµου οι οποίες θα εµφανιστούν κατά την διάρκεια της σύµβασης 
και µέχρι της εξάντλησής της. 
 

 Αμφιλοχία, 19/10/2017 
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
    
    

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΕ Γεωπόνος Πτυχιούχος Τοπογράφος Μηχανικός 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 Γάντια δερματοπάνινα (ενισχυμένα) Ζεύγος 592 2,90 1.716,80 

2 Γάντια από PVC  Ζεύγος 290 2,20 638,00 
3 Γάντια από νιτρίλιο  Ζεύγος 130 2,45 318,50 

4 Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο  Ζεύγος 46 1,50 69,00 
5 Γάντια ελαστικά μίας χρήσης (συσκευασία 100 τμχ) Τεμάχιο 98 6,00 588,00 

6 Γάντια μονωτικά  Ζεύγος 1 35,00 35,00 
7 Κράνη Τεμάχιο 17 12,00 204,00 
8 Γυαλιά τύπου goggles  Τεμάχιο 3 20,00 60,00 
9 Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία  Τεμάχιο 59 7,00 413,00 

10 Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο  Τεμάχιο 1 20,00 20,00 
11 Ασπίδιο με πλέγμα  Τεμάχιο 3 12,00 36,00 
12 Φίλτρο μάσκα P1  Τεμάχιο 6 1,00 6,00 
13 Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα Α1 Ρ3  Τεμάχιο 47 20,00 940,00 
14 Μάσκα ολόκληρου του προσώπου με φίλτρα ΑΒΕΚ2 Ρ3 Τεμάχιο 5 90,00 450,00 

15 Ανακλαστικά γιλέκα  Τεμάχιο 58 7,00 406,00 
16 Στολές προστασίας από χημικά  Τεμάχιο 5 20,00 100,00 
17 Γαλότσες Ζεύγος 59 15,00 885,00 
18 Άρβυλα Ζεύγος 34 35,00 1.190,00 
19 Ωτοβύσματα μιας χρήσης (συσκευασία 100 ζευγών) Τεμάχιο 3 34,00 102,00 
20 Επιγονατίδες  Ζεύγος 6 15,00 90,00 
21 Νιτσεράδες  Τεμάχιο 24 55,00 1.320,00 
22 Καπέλα  Τεμάχιο 34 5,00 170,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 9.757,30 

ΦΠΑ 24% 2.341,75 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 12.099,05 
ΣΤΡΟΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ +0,95 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 12.100,00 

ΑΔΑ: Ψ697ΩΨΞ-7ΝΠ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ    05/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
& ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Οι τεχνικές προδιαγραφές όλων των υπό προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, τα 
χαρακτηριστικά, τα πρότυπα και οι σημάνσεις είναι τουλάχιστον αυτά που καθορίζονται από την 
ΚΥΑ 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503/11-10-2006) και πιο αναλυτικά ως κάτωθι: 

1. Δερματοπάνινα γάντια  

Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους 
(τριβές, συμπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα, 
οικοδόμοι, σε κήπους, μηχανοτεχνίτες,  
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25cm, πάχος 1-1,2mm. To εμπρός μέρος γαντιού και τα 
δάκτυλα από βόειο δέρμα και το πίσω μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία 
σύσφιξης.  
Πρότυπα ΕΝ 388, 420 με επίπεδα μηχανικών αντοχών:  
• 2 (τριβή)  
• 1 (κοπή με λεπίδα)  
• 2 (διάσχιση)  
• 2 (διάτρηση)  
Σήμανση: 
• CE  
• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής.  
• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 2, 1, 2, 2. Εναλλακτικά 
μπορεί να επιλεγούν γάντια με ενίσχυση από δεύτερο στρώμα δέρματος στο εμπρός μέρος της 
παλάμης που θα έχουν μεγαλύτερα επίπεδα μηχανικών αντοχών αλλά θα είναι πιο δύσχρηστα.  
 

2. Γάντια από PVC  

Πεδίο χρήσης: Όταν απαιτείται προστασία από χημικούς, μηχανικούς και βιολογικούς 
κινδύνους, όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα (εναλλακτική λύση), σε καθαρισμούς 
κάδων, σε νεκροταφεία.  
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm, πάχος 1 mm  
Υλικό κατασκευής PVC και εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό.  
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1, που σημαίνει:  
• 3 (τριβή)  
• 1 (κοπή με λεπίδα)  
• 2 (διάσχιση)  
• 1 (διάτρηση) 
Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374 
Σήμανση: 
• CE  
• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής  
• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,1  
• Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. 
 

ΑΔΑ: Ψ697ΩΨΞ-7ΝΠ
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3. Γάντια από νιτρίλιο  

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτείται προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς 
όπως στην καθαριότητα και σε ψεκασμούς.  
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm. Πάχος 0,5 mm. Υλικό κατασκευής νιτρίλιο με 
εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό.  
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,0,1 , που σημαίνει:  
• 3 (τριβή)  
• 1 (κοπή με λεπίδα)  
• 1 (διάτρηση) 
Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374σ  
Σήμανση: 
• CE  
• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής  
• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,Χ,1  
• Εικονόσημα προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς  
 

4. Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο 
Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος της παλάμης μπορεί να εκτεθεί σε χημικές ουσίες 
ή σε υγρό περιβάλλον όπως στα συνεργεία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον, σε υδραυλικούς και σε 
βαφές. 
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25cm. Εμπρός μέρος παλάμης από νιτρίλιο ώστε να προστατεύει 
από χημικές ουσίες ενώ το πίσω από ύφασμα ώστε να είναι πιο εύχρηστο.  
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 2.  
• 3 (τριβή)  
• 1 (κοπή με λεπίδα)  
• 2 (διάσχιση)  
• 2 (διάτρηση)  
Πρότυπα : ΕΝ 388, 420  
Σήμανση:  
• CE  
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος  
• Εικονόσημο για προστασία από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 2, 2   

  
5. Γάντια ελαστικά μιας χρήσης  

Πεδίο χρήσης: για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών.  
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm. Κατασκευή από νιτρίλιο. Είναι μίας χρήσης και δεν 
έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές.  
Είναι συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100 ή 200 τεμάχια.  
Πρότυπα ΕΝ 374  
Σήμανση:  
• CE  
• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής  
• Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.  
 

6. Γάντια μονωτικά  

Πεδίο εφαρμογής: Εργασίες σε χαμηλή τάση. 
Χαρακτηριστικά: Μήκος 30cm. Κατασκευή από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές. 
Πρότυπο EN 60903 
Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθμός σειράς 
• 00 (Προστασία μέχρι 500 V) 
• RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος) 
• Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης 
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• Έτος και μήνας κατασκευής. 
• Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)  
 

7. Κράνη  

Πεδίο χρήσης: σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα, σε 
ηλεκτρολογικές εργασίες.  
Χαρακτηριστικά:  
  Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό.  

  Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος να είναι από συνθετικές ίνες και όχι από σκληρό 
πλαστικό.  

  Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία μιας κίνησης, για να ρυθμίζεται αφού 
έχει φορεθεί. 

  Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρμα, η οποία να 
αντικαθίσταται και να πλένεται  

 Να υπάρχουν οπές αερισμού που θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα 

Πρότυπο ΕΝ 397 
Σήμανση:  
  CE 

  Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής  

  440 vac (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα)  

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

8. Γυαλιά μάσκα (goggles)  

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή και 
από μηχανικούς κινδύνους (τροχός, τόρνος κα)  
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, αρκετά μεγάλος που να μην εμποδίζει την ορατότητα με 
αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου με 
ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού.  
Πρότυπα ΕΝ 166  
Σήμανση:  

 Στο πλαίσιο:  

• CE  
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.  
• Β Μηχανική αντοχή  
• 3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες.  
• 4 προστασία από σκόνη.  

 Στον οπτικό δίσκο:  

• 1 Οπτική κλάση  
• Β Μηχανική αντοχή  
• Κ προστασία έναντι τριβής  
• Ν Αντιθαμβωτική επένδυση  
• 9 προστασία από λειωμένα μέταλλα.  
Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ένας τύπος με τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά 
είτε δύο ο ένας για προστασία από χημικές ουσίες (δεν είναι απαραίτητοι οι κωδικοί 9 και Β) και 
άλλος για μηχανικούς κινδύνους (δεν είναι απαραίτητοι οι κωδικοί 3 και 4 στο πλαίσιο). 
 

9. Γυαλιά Προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία  

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες.  
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος με προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας, επαρκή μηχανική 
αντοχή, με αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη 
προσαρμογή. 
Πρότυπα ΕΝ 166,169  
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Σήμανση:  
 Στους βραχίονες:  

• CE  
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.  
• F Μηχανική αντοχή  

 Στον οπτικό δίσκο:  

• 1 Οπτική κλάση  
• 6-2 ή 6-2,5 που συμβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας, 
συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος.  
• F Μηχανική αντοχή.  
• Κ προστασία έναντι τριβής.  
Εναλλακτικά μπορεί να υπάρχει στους οπτικούς δίσκους ή σήμανση 5-2 ή 5-2,5 που σημαίνει 
ότι δεν απορροφάται το υπέρυθρο φάσμα της ακτινοβολίας. Αυτό δεν έχει μεγάλη επίδραση 
στην προστασία και καθιστά τα γυαλιά πιο οικονομικά.  
 

10.  Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο (με διάταξη προσαρμογής στο κράνος)  

Το ασπίδιο θα αποτελείται από το πρόθεμα και τη διάταξη προσαρμογής στο κράνος. Το 
πρόθεμα θα είναι σχήματος ορθογώνιου παραλληλόγραμμου με στρογγυλεμένες άκρες και θα 
καλύπτει τις απαιτήσεις του ΕΝ 166 ως εξής: 
• Ο βαθμός κλίμακας θα είναι 2 − 1.2 ή 3 − 1.2. 
• Η οπτική κλάση θα είναι, το πολύ, 2. 
• Η μηχανική αντοχή θα είναι επιπέδου κρούσης χαμηλής ενέργειας, τουλάχιστον (σύμβολο F). 
• Θα έχει προστασία έναντι τριβής (σύμβολο Κ) και προστασίας έναντι θάμβωσης (σύμβολο Ν). 
• Θα έχει τη σήμανση προστασίας από ηλεκτρικό τόξο (8) 
Η διάταξη προσαρμογής του προθέματος στο κράνος, θα προσαρμόζεται ασφαλώς στη 
περίμετρο του κράνους. Θα έχει σύστημα ανύψωσης για τη ρύθμιση του προθέματος στο ύψος 
που επιθυμεί ο χρήστης και δεν θα έχει μεταλλικά μέρη. 
Η σήμανση του θα είναι: 
• Το σύμβολο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο (8) 
• Η μηχανική αντοχή θα είναι επιπέδου κρούσης χαμηλής ενέργειας, τουλάχιστον (σύμβολο F). 
 

11. Ασπίδιο προστασίας με πλέγμα για κλαδέματα με χρήση βενζιοπρίονου 

Πεδίο χρήσης: Σε κλαδέματα με χρήση βενζινοπρίονου. 
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος με μεταλλικό πλέγμα. Η προσαρμογή στο κεφάλι θα 
επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα. 
Πρότυπα: ΕΝ-166 
Σήμανση: 

 Στο στήριγμα:  

• CE  
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.  
• F Μηχανική αντοχή  

 Στον οπτικό δίσκο:  

• 1 Οπτική κλάση 
• F Μηχανική αντοχή  
 

12. Φιλτρόμασκα Ρ1 

Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία από σκόνη 
Χαρακτηριστικά: Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό  που θα 
καλύπτει μύτη, στόμα και πιγούνι με διπλό ιμάντα προσαρμογής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρις 
ότου ο χρήστης αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του.  

Πρότυπα κατασκευής: ΕΝ 149 
Σήμανση: Η μάσκα στο φίλτρο πρέπει να έχει ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:  
 CE 
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 FFP1 

 Κατασκευαστής, έτος κατασκευής, κωδικός προϊόντος 

 Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης.  

 
 

13. Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα 

Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα 
καλύπτουν μύτη, στόμα και πηγούνι. Είναι προτιμότερη μάσκα με διπλά φίλτρα, ως πιο άνετη. 
Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι Α1 Ρ3 
(χρώματος καφέ και λευκού) που παρέχει προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς και 
σωματίδια ή Α2 Ρ3 εφόσον διαθέτει η κατασκευαστική εταιρεία.  
Πρότυπα: ΕΝ 140 για τη μάσκα και ΕΝ 141 για φίλτρα.  
Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:  
• CE  
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία λήξης).  
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης  
• Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο) 
 

14. Μάσκα ολόκληρου προσώπου με φίλτρα 

Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτει 
όλο το πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των οφθαλμών. Φίλτρο ΑΒΕΚ2Ρ3 (χρώματος καφέ, 
γκρί, κίτρινου, πράσινου και λευκού ) που παρέχει προστασία από όλους τους χημικούς ρύπους 
σε αέρια μορφή (οργανικά, ανόργανα, ατμούς οξέων, αμμωνία)  και μικροοργανισμούς.  
Πρότυπα: ΕΝ 136 για την μάσκα και ΕΝ 141 για τα φίλτρα.  
Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος , Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία λήξης) 
• Κωδικός εργαστηρίου Πιστοποίησης 
• Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο και άσπρο). 
 

15. Ανακλαστικά γιλέκα 

Πεδίο χρήσης: Σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούμενα οχήματα (απορριμματοφόρα, 
καθαριότητα).  
Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα (κίτρινο ή πορτοκαλί), ακόμα και σε 
συνθήκες χαμηλού φωτισμού,  με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανακλαστικό υλικό, θα 
είναι σε διάφορα μεγέθη ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και θα φέρουν στην πλάτη 
τυπωμένο με έντονο μαύρο ανεξίτηλο χρώμα το λογότυπο ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ.  Ως υλικό 
κατασκευής του γιλέκου είναι προτιμότερο βαμβάκι (15%) και πολυεστέρας (85%) για καλύτερο 
συνδυασμό άνεσης και μηχανικών αντοχών.  
Πρότυπα ΕΝ 340, 471 
Σήμανση: 
• CE  
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής  
• Εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 2, 2 
 

16. Στολές προστασίας από χημικά:  

Πεδίο χρήσης: Σε ψεκασμούς, βαφές. 
Χαρακτηριστικά: Ενιαίες στολές (garment) από Tyvek ή ισοδύναμα υλικά που προστατεύουν 
από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών και σκόνες ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του 
δέρματος. 
Πρότυπα ΕΝ 340, 463 
Σήμανση: 
• CE 
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• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής 
• Εικονόσημο προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών. 
Κωδικοί: 
4 προστασία από αερολύματα (spray) 
5 προστασία από σκόνες 
6 προστασία από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών 
 

17. Γαλότσες 

Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες.  
Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό με αντιολισθητική σόλα, 
προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης. Τα μεγέθη της γαλότσας θα είναι 
διάφορα, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.  
Πρότυπα: ΕΝ 344, ΕΝ 345 
Σήμανση:  
• CE  
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος.  
• Το σύμβολο S5 που συμβολίζει: την προστασία δακτύλων , την απορρόφηση μηχανικής 
ενέργειας στη φτέρνα , την υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού, την προστασία της σόλας 
έναντι διάτρησης και τις αντιστατικές ιδιότητες. 
 

18. Άρβυλα ασφαλείας: 

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες 
Χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, με προστατευτικό 
κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα. Τα μεγέθη θα είναι διάφορα, ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας. 
Πρότυπα: ΕΝ 344, ΕΝ 345 
Σήμανση : 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος ,έτος κατασκευής , μέγεθος. 
• Το σύμβολο S3 που συμβολίζει την προστασία δακτύλων, την απορρόφηση μηχανικής 
ενέργειας στη φτέρνα, την υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού, την προστασία της σόλας 
έναντι διάτρησης, τις αντιστατικές ιδιότητες και στη σόλα oil resistant. Ειδικά για τους 
ηλεκτρολόγους πρέπει να έχει αντεπεξέλθει τη δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής σε 5kV. 
 

19. Ωτοβύσματα μιας χρήσης: 

Αποτελούνται από λεπτό υλικό κλεισμένο σε συνθετικό περίβλημα που φράζει τον ακουστικό 
πόρο. Είναι εύχρηστα, διότι δεν ασκούν πίεση στα αυτιά και δε ζεσταίνουν. Είναι τοποθετημένα 
σε δότη ανά 400-500 ζεύγη και ο εργαζόμενος τα φορά για όσο χρόνο είναι εκτεθειμένος στο 
θόρυβο.  
Πρότυπο: ΕΝ 352-2  
Σήμανση: Τα ωτοβύσματα ή η συσκευασία τους πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:  
• CE  
• Κωδικός προϊόντος  
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. Πρέπει να συνοδεύονται από το διάγραμμα εξασθένησης 
ακουόμενου ήχου.  
 

20. Επιγονατίδες: 

Πεδίο χρήσης: Για την προστασία γονάτων σε εργασίες με πολύ χαμηλό ύψος (υδραυλικοί, 
εργάτες ύδρευσης-αποχέτευσης) 
Οι επιγονατίδες θα είναι κατασκευασμένες ως εξής:  
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. 
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21. Νιτσεράδες: 

Θα ακολουθούν τις προβλέψεις του ΕΝ 343 σε ότι αφορά τις μηχανικές αντοχές, την αντοχή στο 
πλύσιμο και τη σήμανση.  
Τα επίπεδα αντοχών θα είναι:  
• Αδιαβροχοποίηση 3.  
• Διαπνοή 3.  
 
Θα αποτελούνται από: 
α) σακάκι με φερμουάρ ή Velcro σε όλο το μήκος στο άνοιγμα του στήθους, με περίσφιξη από 
velcro στα μανίκια, με κουκούλα που θα τοποθετείται σε θήκη στο πίσω  μέρος  της  νιτσεράδας,  
με  δύο  εξωτερικές  τσέπες,  χρώματος  κίτρινου  ή κόκκινου. 
β) από παντελόνι με ρυθμιζόμενες τιράντες, χρώματος κίτρινου ή κόκκινου. 
 
 

22. Καπέλα 

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

 
 

 Αμφιλοχία, 19/10/2017 
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
    
    

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΕ Γεωπόνος Πτυχιούχος Τοπογράφος Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ    05/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της προμήθειας 
Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην προμήθεια ειδών ένδυσης – προστασίας εργαζομένων 

του Δήμου Αμφιλοχίας τα οποία χρησιμοποιούνται ανάλογα με την θέση εργασίας και τις 
συνθήκες που επικρατούν στους χώρους εργασίας  των υπαλλήλων προς διαφύλαξη της 
ατομικής υγείας τους. 

 
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάδειξη αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης με βάση τη 
χαμηλότερη τιμή προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
«Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
 

Άρθρο 3ο  Προϋπολογισμός 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 12.100,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%, και η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α 20-6061, 25-6061.001, 25-6061.002, 30-6061, 35-6061 και 
70-6061 του προϋπολογισμού του Δήμου Αμφιλοχίας οικονομικού έτους 2017. 
 

Άρθρο 4ο: Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Η τεχνική έκθεση 
β. Οι τεχνικές προδιαγραφές 
γ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  
δ. Η συγγραφή υποχρεώσεων 
 

Άρθρο 5ο: Χρόνος και τόπος εκτέλεσης της προμήθειας    
Η ανωτέρω εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα αρχίσει με την υπογραφή της σύβασης και θα 
λήξει με την παράδοση των υλικών, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους. Οι 
ποσότητες των υλικών που απαιτούνται είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για την υπηρεσία 
και μπορεί να παραδίδονται τμηματικά, σύμφωνα με την παραγγελία της υπηρεσίας, στο χώρο 
που θα υποδειχθεί από την τελευταία. 

 
Άρθρο 6ο: Υπογραφή  σύμβασης 
Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση της πρόσκλησης να 
προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  
 
Άρθρο 7ο: Αναθεώρηση τιμών  
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 
σταθερές και αμετάβλητες  κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.  
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Άρθρο 8ο: Παραλαβή Υλικών 
Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής 
προμηθειών ειδών ατομικής προστασίας υπαλλήλων που συγκροτήθηκε με την αριθ. 12/2017 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τροποποιήθηκε, εν μέρει, με την αριθ. 26/2017 όμοιά 
της. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο.  
 
Άρθρο 9ο: Αντικατάσταση  ειδών   
Εάν κατά την διάρκεια της παραλαβής τα είδη δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης 
και παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές ή είναι ελαττωματικά 
τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα  αντικαταστήσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις.  
 
Άρθρο 10ο: Τρόπος πληρωμής 
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της καλής εκτέλεσης της 
προμήθειας με τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής και την προσκόμιση των 
τιμολογίων. 
 
Άρθρο 11ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο προμηθευτής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους 
φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που 
ισχύουν κατά την ημέρα λήξης υποβολής των προσφορών. Οι παραπάνω κρατήσεις 
υπολογίζονται κάθε φορά επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων. 
 

Άρθρο 12ο: Επίλυση διαφορών 
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/16 
και του Ν. 3463/2006. 
 
Άρθρο 13ο : Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου  
Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που συντρέχει λόγος αναφερόμενος στο 
άρθρο 203 του Ν.4412/16 και εφαρμόζονται οι κυρώσεις που το ανωτέρω άρθρο προβλέπει για 
την έκπτωση του αναδόχου.  
 
 

 
 Αμφιλοχία, 19/10/2017 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
O ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

    
    

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΕ Γεωπόνος Πτυχιούχος Τοπογράφος Μηχανικός 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Της επιχείρησης 
………………………………………….………………………….………………………………
…… µε έδρα στ… ………………………………………..……………………. οδός 
……………………………………..………………… αριθµ. ……...Τ.Κ…………………. Τηλ.: 
……………………………… Κινητό………………..……..……. Fax: ………………………….  

Αφού έλαβα γνώση των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας, υποβάλλω την παρούσα 
προσφορά: 

∆ηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαµβάνω την 
εκτέλεση της εν λόγω προµήθειας µε το άνωθεν τιµολόγιο προσφοράς. 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 Γάντια δερματοπάνινα (ενισχυμένα) Ζεύγος 592   

2 Γάντια από PVC  Ζεύγος 290   
3 Γάντια από νιτρίλιο  Ζεύγος 130   

4 Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο  Ζεύγος 46   
5 Γάντια ελαστικά μίας χρήσης (συσκευασία 100 τμχ) Τεμάχιο 98   

6 Γάντια μονωτικά  Ζεύγος 1   
7 Κράνη Τεμάχιο 17   
8 Γυαλιά τύπου goggles  Τεμάχιο 3   
9 Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία  Τεμάχιο 59   

10 Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο  Τεμάχιο 1   
11 Ασπίδιο με πλέγμα  Τεμάχιο 3   
12 Φίλτρο μάσκα P1  Τεμάχιο 6   
13 Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα Α1 Ρ3  Τεμάχιο 47   
14 Μάσκα ολόκληρου του προσώπου με φίλτρα ΑΒΕΚ2 Ρ3 Τεμάχιο 5   

15 Ανακλαστικά γιλέκα  Τεμάχιο 58   
16 Στολές προστασίας από χημικά  Τεμάχιο 5   
17 Γαλότσες Ζεύγος 59   
18 Άρβυλα Ζεύγος 34   
19 Ωτοβύσματα μιας χρήσης (συσκευασία 100 ζευγών) Τεμάχιο 3   
20 Επιγονατίδες  Ζεύγος 6   
21 Νιτσεράδες  Τεμάχιο 24   
22 Καπέλα  Τεμάχιο 34   

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  
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Αμφιλοχία,                 /       / 2017 

Ο προσφέρων 

  

  

(Υπογραφή - Σφραγίδα) 
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