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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Μεσολόγγι  09-11-2021

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                   Αρ.πρωτ.:

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗ 

 για την προμήθεια με τίτλο :``ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2021``

Προυπολογισμός : 35.052,32€

Πλέον ΦΠΑ 24%

Κριτήριο κατακύρωσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής στο σύνολο του προυπολογισμού

Αρ.μελέτης :100

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: # 35.052,32 €#
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάση της τιμής
ΚΩΔΙΚΟΣ ΝUTS: GR231

CPV : 18100000-0,18800000-7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

❖ Τεχνική Έκθεση
❖ Τεχνικές Προδιαγραφές
❖ Γενική & Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
❖ Ενδεικτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Δαπάνης
❖ Έντυπο Οικονομικής προσφοράς 

                                                   ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Μεσολόγγι:09-11-2021
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                  ΕΡΓΟ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ               ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΕΤΟΥΣ  2021
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ           ΠΙΣΤΩΣΗ :
Αρ.μελέτης :100/2021                                                                ΧΡΗΣΗ :2021

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα  μελέτη  αφορά την  προμήθεια  ειδών   για την προστασία του 
προσωπικού του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  έτους   2021  όπως προβλέπεται 
από :
❖ Την ΚΥΑ 43726/07-06-2019 (ΦΕΚ2208/Β/08-06-2019) ``Παροχή μέσων 

ατομικής προστασίας από υπαλλήλους των ΟΤΑ α’ και β’βαθμού και των 
νομικών  προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής ``όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 87669/09-12-2019(ΦΕΚ 4584/β/13-12-2019) 

❖ Το Π.Δ 395/1994 (ΦΕΚ 220/Α/19-12-1994 )``Ελάχιστες προδιαγραφές 
ασφαλείας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους 
εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία  
89/655/ΕΟΚ `` 

❖ Το Π.Δ 396/1994  «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 
χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την 
εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/656/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 220/Α/19-
12-1994)

Στους δικαιούχους της παροχής συμπεριλαμβάνεται το εργατοτεχνικό προσωπικό 
του Δήμου και οι  επιβλέποντες, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας του κάθε 
εργαζόμενου, ανάλογα με την ειδικότητα και το χώρο εργασίας του. 
Οι ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών για τα μέσα ατομικής προστασίας δεν είναι 
δυνατόν να προσδιοριστούν με ακρίβεια και εξαρτώνται από τις ανάγκες του Δήμου. 
Έχουν υπολογιστεί κατά  προσέγγιση, βάσει του απασχολούμενου προσωπικού που 
δικαιούται την παροχή, των αναμενόμενων  προσλήψεων και αποχωρήσεων λόγω 
λήξης των συμβάσεων καθώς και των συνταξιοδοτήσεων, χωρίς να 
είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός αυτών. Σχετικά με τον προσδιορισμό των ειδών, των 
προδιαγραφών και των ποσοτήτων αυτών, λήφθηκε εγγράφως η σύμφωνη γνώμη 
του Τεχνικού Ασφαλείας  και του Ιατρού εργασίας  του Δήμου  Iεράς Πόλης 
Μεσολογγίου . Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με αυτά που περιγράφονται 
στο τεύχος «Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές». 

Τα Μέσα Ατομικής προστασίας έχουν επιλεγεί με πρόνοια για τις εργονομικές 
ανάγκες και τις ανάγκες προστασίας της υγείας των εργαζομένων και έχουν υποστεί 
τις απαραίτητες προσαρμογές ώστε να είναι  χρηστικά. 
Όλα τα είδη ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου , ο Δήμος 
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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.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 35.052,32 €. Η πίστωση θα 
επιβαρύνει τους Κ.Α. με τις αντίστοιχες πιστώσεις όπως αυτές αναφέρονται στον 
παρακάτω πίνακα και η χρηματοδότηση προέρχεται από Δημοτικούς Πόρους: 

                 Κ.Α (Δημοτικοί πόροι )

        2021 (€)
20.6063.01 18.825,68
30.6063.01 2.430,40
35.6063.01 3.453,40
50.6063.02 2.016,24
15.6063.02 8.326,60
ΣΥΝΟΛΟ 35.052,32

                                         Γενικό σύνολο    35.052,32

Η διενέργεια  της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 περί 
Δημοσίων Συμβάσεων ,έργων ,Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ ) όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει . Η διαδικασία 
ανάθεσης  θα πραγματοποιηθεί με  την κατάθεση εγγράφων προσφορών (άρθρο 118 
του Ν. 4412/2016 /Τεύχος 147 Α’ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 50 του Ν. 
4782/2021) .
Οι τιμές μονάδας για κάθε είδος στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας 
μελέτης προέκυψαν από  έρευνα αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής επί του συνόλου της 
κάθε Ομάδας του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας  τεχνικής μελέτης , 
χωρίς να απαιτείται χαμηλότερη τιμή ανά είδος. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι τα προσφερόμενα είδη θα είναι απολύτως 
σύμφωνα με τις τεχνικές  προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. Επίσης απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι η προσκόμιση δειγμάτων για τα είδη που αναφέρονται ρητά στη 
μελέτη. Μη προσκόμιση των δειγμάτων επιφέρει ποινή αποκλεισμού από 
τη διεκδίκηση του αντίστοιχου είδους. 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για τις αναγκαίες ποσότητες 
όλων των ειδών της Ομάδας που τους ενδιαφέρει, με δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς για μία ή περισσότερες Ομάδες.
Παράλειψη υποβολής προσφοράς για κάποιο είδος Ομάδας επιφέρει τον 
αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από ολόκληρη την Ομάδα. Δεν γίνονται δεκτές 
προσφορές για ορισμένα μόνο είδη μιας Ομάδας. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο της Οικονομικής 
Προσφοράς που συνοδεύει  την παρούσα μελέτη. Οι προσφερόμενες τιμές θα είναι 
δεσμευτικές σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
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Ο προϋπολογισμός της δαπάνης της προμήθειας είναι ενδεικτικός και ανέρχεται στο 
ποσό των #35.052,32 #Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. )και θα βαρύνει 
τους οικείους Κ.Α 20.6063.01,30.6063.01,35.6063.01,50.6063.02,15.6063.02 του 
προϋπολογισμού του Δήμου  έτους 2021 .
Ο αριθμός των δικαιούχων εργαζομένων καθώς και το χρονικό διάστημα  προκύπτει 
από τη σχετική κατάσταση  την οποία συνέταξε το αρμόδιο Τμήμα Ανθρωπίνου 
Δυναμικού . 
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

• ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Α.Φ.Μ. 998505846 Δ.Ο.Υ. 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΕΔΡΑ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προμήθειας:

• ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Α.Φ.Μ. 998505846 Δ.Ο.Υ. 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΕΔΡΑ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Μεσολόγγι  09-11-2021 
                                                                                                      Θεωρήθηκε  09-11-2021
    Η  Συντάξασα                                                                              Η Προϊστάμενη     
                                                                                                     Τμήματος Προμηθειών        
                                                                                                               και Αποθήκης                                     

Σακαβέλα Γεωργία                                                                  Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή

Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                              Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 ΖΟΡΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ.ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Μεσολόγγι: 09-11-2021
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ                                                                                                                                                                                  
Αρ.μελέτης :100/2021

 
              

2. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Αντικείμενο των τεχνικών προδιαγραφών είναι η προμήθεια  ειδών ατομικής 
προστασίας  δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  έτους 
2021  και από την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού. Συγκεκριμένα ο Δήμος 
πρόκειται να προμηθευτεί είδη ατομικής προστασίας σύμφωνα με το ΦΕΚ τ.Β’ 2208/2019 
περί «παροχής μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και των νομικών 
προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αναλυτικότερα, τα υπό προμήθεια είδη είναι:
❖ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ:
ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Και έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

             ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ 
ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

              ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.

Γάντια από νιτρίλιο 
(για καθαρισμό εσωτερικών χώρων ,επόπτης 
καθαριότητας ,συνοδός απορριμματοφόρου 
,οδοκαθαριστής )

 Για υδραυλικούς, εργάτες 
και τεχνίτες κήπων, 
καθαρίστριες εσωτερικών 
χώρων, απασχολούμενοι 
στον καθαρισμό κάδων και 
απορριμματοφόρων  
(προστασία έναντι 
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χημικών ουσιών ή 
μικροοργανισμών).
 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
Πρότυπα:ΕΝ 374, 420.
 
Χαρακτηριστικά: Μήκος 
περίπου 20 cm, 
Υλικό κατασκευής από 
νιτρίλιο, χωρίς εσωτερική 
επίστρωση πούδρας, 
χρώματος μπλε. Δεν έχουν 
σημασία οι μηχανικές 
αντοχές αφού είναι μίας 
χρήσεως. 
Συσκευασία σε κουτιά ανά 
100 ή 200 
τεμάχια. 
Σήμανση: CE, 
Προμηθευτής, Κωδικός 
προϊόντος, Έτος 
κατασκευής, Εικονόσημο 
προστασίας από 
χημικές ουσίες και 
μικροοργανισμούς.

2.

Γάντια από νιτρίλιο 
(χειριστές Μ.Ε ,επιβλέποντες έργων )

 ΕΝ 388, αντοχή στο 
σχίσιμο (επίπεδο >=4), 
αντοχή σε κοπή λάμας 
coup test (επίπεδο >=3), 
αντοχή στη δύναμη 
σχισίματος (επίπεδο >=3), 
αντοχή στη διάτρηση 
(επίπεδο >=2) 

3.

Γάντια δερματοπάνινα 
(οδηγοί φορτηγών-απορριμματοφόρων, 
εργάτης πρασίνου/απασχολούμενοι με 
χειρισμό βενζινοπρίονου) 

Για απασχολούμενους σε 
εργασίες στις   οποίες 
απαιτείται προστασία από 
μηχανικούς κινδύνους (τριβές 
,συμπιέσεις ,εκδορές ) και 
ειδικότερα εργαζόμενους 
οδηγούς και συνοδούς 
Aπορριμματοφόρων 
,ηλεκτρολόγοι ,μηχανοτεχνίτες 



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 618a26eeb63716eba1b96ddd στις 09/11/21 09:44

,εργάτες και τεχνίτες κήπων  
,εργάτες )
Πρότυπα ΕΝ 388,ΕΝ -420  
αντοχή στο  σχίσιμο 
(επίπεδο >=4), αντοχή σε 
κοπή λάμας (επίπεδο >=3), 
αντοχή στη δύναμη 
σχισίματος (επίπεδο >=3), 
αντοχή στη διάτρηση 
(επίπεδο >=2) 
Χαρακτηριστικά :Μήκος 
περίπου 20-25 cm πάχος 1-
1,2 mm .Η παλάμη ,τα 
δάκτυλα και ο αντίχειρας 
από επεξεργασμένο βόειο 
δέρμα και η μανσέτα και το 
εξωτερικό μέρος από 
βαμβακερό ύφασμα με 
ελαστική ταινία σύσφιξης 
στο άνω μέρος της 
παλάμης .Με καλή 
ευελιξία και εύχρηστα .Να 
επιτρέπουν στην παλάμη 
να κλίνει πλήρως 
Σήμανση CE  
Προμηθευτής, Κωδικός 
προϊόντος, Έτος 
κατασκευής, Εικονόσημο 
προστασίας από 
μηχανικούς κινδύνους και 
οι κωδικοί μηχανικών 
αντοχών  2, 1, 2, 2.
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

4.

Γάντια δερματοπάνινα 
(συνοδός απορριμματοφόρου, 
οδοκαθαριστές, ηλεκτρολόγοι, οικοδομικές 
εργασίες, απασχολούμενοι με τις 
οξυγονοκολλήσεις-συγκολλήσεις) 

ΕΝ 388, αντοχή στο σχίσιμο 
(επίπεδο >=4), αντοχή σε 
κοπή λάμας coup test 
(επίπεδο >=1), αντοχή στη 
δύναμη σχισίματος (επίπεδο 
>=4), αντοχή στη διάτρηση 
(επίπεδο >=4), αντοχή σε 
κοπή λάμας tdm test (επίπεδο 
>=X) 
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5.

Γάντια μονωτικά ηλεκτρολόγου 

για εργασίες ηλεκτρολόγων σε 
χαμηλή τάση. 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
 
Πρότυπο: ΕΝ 60903
 
Χαρακτηριστικά: Μήκος 
30cm. Κατασκευή από 
συνθετικό υλικό χωρίς ραφές. 
Κατασκευή εντός του 
2019. 
Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, 
Κωδικός Προϊόντος, αριθμός 
σειράς, 00 (Προστασία μέχρι 
500V), 
RC (αυξημένη μηχανική 
αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, 
πετρελαιοειδή, ψύχος), 
Κωδικός εργαστηρίου 
πιστοποίησης, Έτος και μήνας 
κατασκευής. Σήμα διεθνούς 
ηλεκτροτεχνικής επιτροπής 
(IEC).

6.

                Μάσκα Φίλτρο Ρ1 

ΕΝ 149: >FFP1 
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7.

Γαλότσες 

για εργασίες σε ύπαιθρο κατά 
τους χειμερινούς μήνες και 
τους επιβλέποντες των εν 
λόγω εργασιών. 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ. 
Πρότυπο: ΕΝ 344, EN 345 
Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχο 
υπόδημα τύπου C(=μπότα) 
2(=από συνθετικό υλικό), από 
αντιστατικό 
υλικό, αβλαβής, άνετη, 
σταθερή, ευλύγιστη, 
προστατευτικά δακτύλων με 
αντοχή σε κρούση 
τουλάχιστον 200 Joule, με 
κλειστή φτέρνα και τακούνι 
απορρόφησης μηχανικής 
ενέργειας, με 
προστατευτικό σόλας έναντι 
διάτρησης και αντιολισθητική 
σόλα μα αυλακώσεις. 
Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, 
κωδικός προϊόντος, έτος 
κατασκευής, μέγεθος, 
σύμβολο S5, στη 
σόλα oil resistant. 
Το σύμβολο S5 συμβολίζει: 
Προστασία δακτύλων, 
Απορρόφηση μηχανικής 
ενέργειας στη φτέρνα, 
Αντίσταση στην 
υδατοπερατότητα και στην 
απορρόφηση νερού, 
Προστασία της σόλας έναντι 
διάτρησης, Αντιστατικές 
ιδιότητες

8.
Παπούτσια αντιολισθητικά 

για εργασίες καθαρισμού 
εσωτερικών – εξωτερικών 
χώρων.
 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ. 
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Χαρακτηριστικά: παπούτσια 
αντιολισθητικά με 
αποσπώμενο πάτο, ο οποίος 
απορροφά 
κραδασμούς μέσης, 
ανατομικά, αντιβακτηριδιακά. 
Από υλικό επεξεργασμένο για 
να απωθεί τα υγρά. Χρώμα 
μαύρο. Κορδόνια προαιρετικά.

9.

Άρβυλα ασφαλείας 

για τους εργαζόμενους στην 
καθαριότητα, κήπους, εργάτες 
και τεχνικούς 
τμήματος μικροέργων και τους 
επιβλέποντες των παραπάνω 
εργαζομένων. 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ. 
Χαρακτηριστικά: Υπόδημα 
τύπου Β(=Ημιάρβυλο) 
1(=δερμάτινο), αδιάβροχο, 
από αντιστατικό 
υλικό, με ύψος που να 
προστατεύει τα σφυρά, 
αβλαβές, άνετο, σταθερό, με 
προστατευτικό κάλυμμα 
δακτύλων με αντοχή σε 
κρούση τουλάχιστον 200 
Joule, με κλειστή φτέρνα και 
τακούνι απορρόφησης 
μηχανικής ενέργειας, με 
προστατευτικό σόλας έναντι 
διάτρησης και αντιολισθητική 
σόλα με 
αυλακώσεις. Το 
προστατευτικό κάλυμμα 
δακτύλων όσο και η 
προστασία της σόλας έναντι 
διάτρησης 
με κατάλληλη ενίσχυση κατά 
μήκος του πέλματος πρέπει να 
είναι από υλικά αφενός μη 
μεταλλικά, 
ώστε τα άρβυλα να είναι 
ελαφρύτερα και με πιο 
εύκαμπτη σόλα από αυτά που 
φέρουν τις αντίστοιχες 
μεταλλικές ενισχύσεις, και 
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αφετέρου με μηχανικές 
αντοχές σε κρούση και 
διάτρηση τουλάχιστον ίσες 
με αυτές που αντιστοιχούν στο 
βαθμό προστασίας S3. 
Η σύσφιξη του ημιάρβυλου 
στο πόδι θα γίνεται με 
κορδόνι. Κάθε ζεύγος 
ημιάρβυλων θα 
παραδίδεται σε ανεξάρτητο 
κουτί. 
Πρότυπα : ΕΝ 344, ΕΝ 345
 
Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, 
κωδικός προϊόντος, έτος 
κατασκευής, μέγεθος, 
σύμβολο S3, στη 
σόλα oil resistant. 
Το σύμβολο S3 συμβολίζει: 
Προστασία δακτύλων, 
Απορρόφηση μηχανικής 
ενέργειας στη φτέρνα, 
Αντίσταση στην 
υδατοπερατότητα και στην 
απορρόφηση νερού, 
Προστασία της σόλας έναντι 
διάτρησης, Αντιστατικές 
ιδιότητες, στη σόλα oil 
resistant

10.

Παπούτσια ασφαλείας τύπου Σαμπό 

EN 20347 

11.
Παπούτσια ασφαλείας ηλεκτρολογικά 

για ηλεκτρολογικές εργασίες. 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η  ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
Χαρακτηριστικά: ίδια με τα 
άρβυλα ασφαλείας, πλην των 
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εξής διαφορών που 
αποσκοπούν στην 
επαρκή μόνωση του άρβυλου 
και την ασφάλεια των ίδιων 
των δικαιούχων από το 
ηλεκτρικό ρεύμα.
 
• Θα πρέπει να έχουν 
αντεπεξέλθει τη δοκιμή 
διηλεκτρικής αντοχής στη 
σόλα σε τουλάχιστον 5 kV. 
• Δε θα φέρουν οποιοδήποτε 
μεταλλικό ένθετο (π. χ. 
μεταλλικό κάλυμμα 
προστασίας δακτύλων). 
Σημειώνεται επίσης ότι 
επιλέγονται άρβυλα 
ασφαλείας σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ 347 και το 
βαθμό ασφαλείας Ο2, των 
οποίων οι προδιαγραφές είναι 
αντίστοιχες με εκείνες των 
σύμφωνων με το 
πρότυπο ΕΝ 345 αρβύλων 
ασφαλείας, πλην της 
προστασίας έναντι διάτρησης, 
καθώς δόθηκε 
προτεραιότητα στην ασφάλεια 
ηλεκτρολόγων από το 
ηλεκτρικό ρεύμα στο χώρο 
εργασίας του και 
ελήφθη υπόψη, συγκριτικά 
ιδίως, ο περιορισμένος 
κίνδυνος διάτρησης της σόλας 
στους χώρους και τις 
συνθήκες εργασίας τους. 
Πρότυπα : ΕΝ 344, ΕΝ 345, ΕΝ 
347. 
Σήμανση : CE, Κατασκευαστής, 
κωδικός προϊόντος, 
εργαστήριο πιστοποίησης, 
έτος κατασκευής. 
μέγεθος, σύμβολο του βαθμού 
προστασίας Ο2 που 
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συμβολίζει :Απορρόφηση 
μηχανικής ενέργειας στη 
φτέρνα, αντίσταση στην 
υδατοπερατότητα και στην 
απορρόφηση νερού, 
αντιστατικές ιδιότητες, στη 
σόλα oil resistant.

12.

Ποδιά σαμαράκι 

Πεδίο χρήσης : Η ποδιά 
χρησιμοποιείται από το 
προσωπικό που ασχολείται με 
τον καθαρισμό των 
κτιρίων και των χώρων 
γραφείων. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ. 
Χαρακτηριστικά : Η ποδιά θα 
είναι αμάνικη τύπου ́ 
́σαμαράκι ́ ́, θα δένει με 
λουράκια (κορδόνια) 
στα πλαϊνά, θα φέρει μια 
διπλή τσέπη στο ύψος της 
μέσης. Το ύφασμα θα είναι 65-
70% βαμβάκι, 35-
30% πολυεστέρας, βάρος 
υφάσματος 200-400 gr/ m2 . Η 
ποδιά θα είναι χρώματος γκρι.

13.

Μπλουζάκια t-shirt 

Πεδίο χρήσης: στο 
απασχολούμενο 
εργατοτεχνικό προσωπικό 
στην καθαριότητα, κήπους, 
τεχνικά 
συνεργεία κ.λ.π. 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ. 
Μπλουζάκι t-shirt με κοντό 
μανίκι για το καλοκαίρι και 
μακρύ μανίκι για το χειμώνα, 
στρογγυλή 
λαιμόκοψη. 
Υλικό κατασκευής: βαμβακερά 
100%, τουλάχιστον 180 gr. 
Χρώμα: Γκρι σκούρο 
Αποτύπωση λογότυπου 
μπροστά και στην πλάτη : 
«ΔΗΜΟΣ  ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 
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ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ », 2-3 πόντους 
το 
κάθε γράμμα. 
Ποσοστό 50% των ποσοτήτων 
θα είναι χειμερινά 
μακρυμάνικα και το 50% θα 
είναι καλοκαιρινά 
κοντομάνικα μπλουζάκια.

14.

Ανακλαστικά γιλέκα 

για τους απασχολούμενους σε 
εργασίες σε οδούς όπως 
ασφαλτοστρώσεις, 
τεχνικά έργα σε οδούς, 
εργασίες κήπων, υδραυλικούς, 
οδοκαθαριστές, οδηγούς και 
εργάτες 
συγκομιδής και αποκομιδής 
απορριμμάτων. 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
 
Πρότυπα: ΕΝ-340, ΕΝ-471 
Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με 
έντονα διακρινόμενο 
φθορίζον χρώμα ακόμα και σε 
συνθήκες χαμηλού 
φωτισμού, με δύο οριζόντιες 
λωρίδες από ειδικό 
ανακλαστικό υλικό υψηλής 
χρωματικής αντίθεσης. 
Το γιλέκο θα κλείνει με 
αυτοσύνδετη ταινία τύπου 
Velcro 
Υλικό κατασκευής: βαμβάκι 
έως 15% και πολυεστέρας 
τουλάχιστον 85%. Στην πλάτη 
θα φέρει 
τύπωμα: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  (Χρώμα 
γραμμάτων: μαύρο, μέγεθος 
3-4 cm) 
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, 
κωδικός προϊόντος, έτος 
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κατασκευής, κωδικοί 2-2 
(επιφάνεια ανακλαστικού 
υλικού – συντελεστής 
αντανάκλασης) και 
εικονόσημο για 
αντανακλαστικές 
ενδυμασίες.

15.

 

Για τους εργαζόμενους στην 
αποκομιδή απορριμμάτων και 
εργαζόμενους σε 
εξωτερικούς χώρους άνευ 
καιρικών συνθηκών (πχ 
εργαζόμενοι κήπων, 
οδοκαθαριστές, εργάτες 
αποκομιδής απορριμμάτων, 
τεχνικά συνεργεία). 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
Πρότυπα: ΕΝ 343 
Χαρακτηριστικά: Οι 
νιτσεράδες θα ακολουθούν τις 
προβλέψεις του προτύπου EN 
343 σε ότι αφορά 
τις μηχανικές αντοχές, την 
αντοχή στο πλύσιμο και τη 
σήμανση. Τα επίπεδα αντοχών 
θα είναι :
 
• Αδιαβροχοποίηση 3.
 
• Διαπνοή 3.
 
• Επιφάνεια ανακλαστικού 
υλικού 2.
 
• Συντελεστής αντανάκλασης 
2.
 
Θα περιλαμβάνουν σακάκι και 
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παντελόνι. 
Αναλυτική περιγραφή:
 
Σακάκι 
Υλικό κατασκευής αδιάβροχο 
(nylon, PVC, polyester, PU 
πολυουρεθάνη ή συνδυασμός 
τους). 
Γιακάς με κουκούλα η οποία, 
όταν δεν χρησιμοποιείται, θα 
τοποθετείται σε θήκη που θα 
είναι στο 
πίσω μέρος της νιτσεράδας. 
Θα κλείνει με velcro ή 
φερμουάρ ή press button. 
Διπλή μανσέτα με πρόσθετη 
λωρίδα ρύθμισης εξωτερικά 
στο μανίκι. 
Διπλή πατιλέτα με 
αυτοσύνδετη ταινία, τύπου 
velcro και φερμουάρ που 
κλείνει μέχρι επάνω. 
Τουλάχιστον μία (1) εξωτερική 
τσέπη και δύο (2) εσωτερικές 
τσέπες. Αδιαβροχοποιημένες 
ραφές. 
Να φέρει περιμετρικά του 
κορμού και στα μανίκια δυο 
οριζóντιες και δυο κάθετες 
αντανακλαστικές 
ταινίες αργυρού χρώματος. 
Στην πλάτη θα φέρει τύπωμα: 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Χρώμα 
γραμμάτων: μαύρο, μέγεθος 
3-4 cm) 
Παντελόνι 
Παντελόνι με ζώνη μέσης, 
τσέπες εξωτερικές, πρόσθετη 
λωρίδα ρύθμισης εξωτερικά 
στο μπατζάκι 
και αδιαβροχοποιημένες 
ραφές. 
Να φέρει περιμετρικά στα 
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μπατζάκια δυο οριζóντιες 
αντανακλαστικές ταινίες 
αργυρού χρώματος. 
Σήμανση: CE, Κωδικός 
προϊόντος, Κατασκευαστής, 
σύνθεση υλικού κατασκευής, 
μέγεθος. 
Εικονόσημα για 
αντανακλαστικές ενδυμασίες 
και για αδιάβροχες 
ενδυμασίες.

ΕΝ 343, 3, 1, παντελόνι και 
σακάκι με κουκούλα, με 
λωρίδες αντανάκλασης 1, ΕΝ 
20471 

16.

Ρόμπες υφασμάτινες 

Να είναι κατασκευασμένη από 
ύφασμα με σύνθεση 
τουλάχιστον 35% βαμβάκι, με 
τσέπες 

17.

Μπουφάν αδιάβροχο 

Πεδίο χρήσης: στο 
απασχολούμενο 
εργατοτεχνικό προσωπικό 
στην καθαριότητα, κήπους, 
τεχνικά 
συνεργεία κ.λ.π.
 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ. 
Χαρακτηριστικά : Μπουφάν 
ψύχους.Ύφασμα από 
πολυεστέρα με επίχριση PVC 
σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ-343 (3:1). 
Να προσφέρει προστασία από 
τη βροχή και το δριμύ ψύχος. 
Ψηλός γιακάς με επένδυση 
polar fleece 
280gr/m2. Να έχει 
αποσπώμενη κουκούλα ή να 
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μαζεύεται στο γιακά και 
τσέπες επενδυμένες με 
ρυθμιζόμενες μανσέτες. Να 
φέρει διπλή αντανακλαστική 
ταινία στο στήθος και τα 
μανίκια. 
Ραφές  θερμοκολλημένες για 
αξιοπιστία στην 
αδιαβροχοποίηση. 
Υλικό κατασκευής: εξωτερικό 
300D πολυεστέρας, εσωτερικό 
με φόδρα 100% ταφτάς και 
φωσφορίζουσες ανακλαστικές 
ταινίες. 
Χρώμα: σκούρο μπλε. 
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, 
κωδικός προϊόντος, έτος 
κατασκευής 
Πρότυπα: ΕΝ-340, ΕΝ-342, ΕΝ-
343 (3:1) 
Αποτύπωση λογότυπου στην 
πλάτη: «ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ», 2-3 πόντους 
το κάθε γράμμα.

18.

Φόρμες εργασίας 

Για τους εργαζόμενους στους 
κήπους, απασχολούμενοι με 
τους ψεκασμούς 
κήπων και στις απολυμάνσεις, 
και εργαζόμενους μικροέργων 
απασχ ολούμενων με τις 
βαφές, εργάτες 
κοιμητηριού, μηχανοτεχνίτες 
καθώς και εργαζόμενους στο 
ΧΥΤΑ (ηλεκτρολόγοι και 
εργάτες). 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
Πρότυπα: ΕΝ 340, ΕΝ 463 
Χαρακτηριστικά: Ενιαίες 
στολές (garment) από Tyvek ή 
ισοδύναμα υλικά που 
προστατεύουν από 
πιτσιλίσματα χημικών ουσιών 
και σκόνες ενώ παράλληλα 
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επιτρέπουν την αναπνοή του 
δέρματος. 
Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, 
Κωδικός προϊόντος, 
Εργαστήριο πιστοποίησης, 
Έτος κατασκευής, 
Εικονόσημο προστασίας από 
πιτσιλίσματα χημικών ουσιών.

Κωδικοί προστασίας: 4 
προστασία από αερολύματα 
(spray), 5 προστασία από 
σκόνες, 6 προστασία από 
πιτσιλίσματα υγρών ουσιών

 

19.

Παντελόνια εργασίας 
(επόπτης καθαριότητας, οδηγοί φορτηγών-

απορριμματοφόρων, χειριστές Μ.Ε, μηχανικός 
οχημάτων, υδραυλικός 

Πεδίο χρήσης: στο 
απασχολούμενο 
εργατοτεχνικό προσωπικό 
στην καθαριότητα, κήπους, 
τεχνικά 
συνεργεία κ.λ.π. 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ. 
Πρότυπα: ΕΝ 340

Παντελόνι χρώματος σκούρο 
μπλε. Ελαστικές πλευρές στη 
μέση για ασφαλή εφαρμογή, 
με ενίσχυση 
στα γόνατα, με επτά (7) 
τσέπες. Θα πρέπει να είναι 
άνετο με καλή εφαρμογή. 
Aνακλαστικές λωρίδες 
ασφαλείας στα πόδια. 
Σύνθεση υφάσματος: 65-70% 
βαμβάκι, 35-30% 
πολυεστέρας, βάρος 
υφάσματος 200-400 gr/ m2 
Χαρακτηριστικό ασφαλείας :
Αντανακλαστικό υλικό 8910 
ασημί. 
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Σήμανση: CE, κατασκευαστής, 
κωδικός προϊόντος, έτος 
κατασκευής 

Ποσοστό 50% των ποσοτήτων 
θα είναι χειμερινά και 50% 
καλοκαιρινά παντελόνια.

20.

Γυαλιά ανοικτού τύπου για τους απασχολούμενους 
στα απορριμματοφόρα, 
συνεργεία, 
εργασίες πρασίνου, 
υδραυλικά κ.λ.π. για 
προστασία από σωματίδια. 
Γυαλιά ανοιχτού τύπου της 3Μ 
με PC (polycarbonate) φακούς 
και ρυθμιζόμενους βραχίονες. 
Δυνατότητα χρήσης με γυαλιά 
οράσεως. CE, EN 166:2001 

21.

Γυαλιά κλειστού τύπου 

(goggles), για 
απασχολούμενους σε 
εργασίες που απαιτείται 
προστασία από χημικούς ή/και 
μηχανικούς κινδύνους όπως 
εργάτες και τεχνίτες κήπων 
(χρήση 
φυτοφαρμάκων, 
εκτινασσόμενα σωματίδια), 
τεχνίτες οχημάτων (χρήση 
διαλυτών και καυσίμων, 
εκτινασσόμενα σωματίδια), 
εργαζόμενοι στο ΧΥΤΑ, 
εργάτες και τεχνίτες ΤΥ κ.α. 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
Πρότυπα:EN 166
 
Χαρακτηριστικά: Οπτικός 
δίσκος, αρκετά μεγάλος που 
να μην εμποδίζει την 
ορατότητα με 
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αντιθαμβωτική επένδυση, με 
αντοχή έναντι τριβής, πλαίσιο 
στήριξης του οπτικού δίσκου 
με ιμάντα 
στερέωσης και προσαρμογής 
στο κεφάλι και οπές έμμεσου 
αερισμού. Υλικό κατασκευής 
οπτικού 
δίσκου: πολυκαρβονικό ή 
άλλο πολυμερές. 
Σήμανση: Στο πλαίσιο 
στήριξης οπτικού δίσκου: 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/θερμά υγρά.

22.

Κράνος  

για εργαζόμενους σε 
εργοταξιακές δραστηριότητες, 
ηλεκτρολογικές εργασίες 
και χώρους που εκτελούνται 
εργασίες σε διαφορετικά 
επίπεδα ή υπάρχει κίνδυνος 
χτυπήματος της 
κεφαλής, όπως 
απασχολούμενοι με 
οικοδομικές εργασίες, εργάτες 
απορριμματοφόρων, 
ηλεκτρολόγοι, 
εργάτες και τεχνίτες κήπων 
κ.α.
Πρότυπο: ΕΝ 397
 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ. 
Χαρακτηριστικά: Εξωτερικό 
κέλυφος από συνθετικό υλικό. 
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Για να είναι περισσότερο 
εργονομικά 
πρέπει: 
• Οι κατακόρυφοι ιμάντες του 
κεφαλοδέματος να είναι από 
συνθετικές ίνες ή μαλακό 
πλαστικό. 
• Η ρύθμιση του ιμάντα του 
αυχένα να γίνεται με κοχλία 
μίας κίνησης, για να 
ρυθμίζεται αφού έχει 
φορεθεί. 
• Στον ιμάντα προσώπου να 
υπάρχει ανθιδρωτική 
επένδυση από δέρμα, η οποία 
να αφαιρείται και να 
πλένεται 
• Να υπάρχουν οπές αερισμού 
που θα διευκολύνουν την 
κυκλοφορία του αέρα 
•Προστασία από ηλεκτρικό 
ρεύμα: 440 vac 
•Έτος κατασκευής : 2019 ή 
2020 
•Διάρκεια ασφαλούς χρήσης: 
3-5 χρόνια μετά την 
ημερομηνία κατασκευής 
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.

23.

Επιγονατίδες 

Για εργάτες και τεχνίτες 
τμήματος μικροέργων (π.χ. 
ελαιοχρωματιστές, εργάτες 
σε οικοδομικές εργασίες) και 
απασχολούμενους με 
υδραυλικές εργασίες και 
συντήρηση κήπων. 
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ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
Χαρακτηριστικά: Να είναι 
κατασκευασμένες 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 
(προτιμάται να περιέχει gel ή 
ανάλογο υλικό), να 
συνδέονται με δύο 
ζεύγη ιμάντων που θα 
κλείνουν με ταινίες Velcro.

24.

Γυαλιά προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία

 

για εργασίες στο ύπαιθρο τους 
θερινούς μήνες. 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
Πρότυπα:ΕΝ166 
Χαρακτηριστικά: Οπτικός 
δίσκος, με προστασία έναντι 
ηλιακής ακτινοβολίας, επαρκή 
μηχανική 
αντοχή, με αντοχή έναντι 
τριβής και βραχίονες στήριξης 
ρυθμιζόμενου μήκους για 
καλύτερη 
προσαρμογή. Υλικό 
κατασκευής οπτικού δίσκου: 
πολυκαρβονικό ή άλλο 
πολυμερές. 
Σήμανση: Στους βραχίονες: CE, 
Κατασκευαστής, Έτος 
κατασκευής, F Μηχανική 
αντοχή 
Στον οπτικό δίσκο: Οπτική 
κλάση 1 δηλαδή κατάλληλα 
για συνεχή χρήση, 6-2 ή 6−2,5 
που 
συμβολίζει τη δυνατότητα 
απορρόφησης της ηλιακής 
ακτινοβολίας, 
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συμπεριλαμβανομένου του 
υπέρυθρου φάσματος, ή 
σήμανση 5-2 ή 5-2,5 που 
σημαίνει τη δυνατότητα 
απορρόφησης της ηλιακής 
ακτινοβολίας αλλά όχι του 
υπέρυθρου φάσματος, F 
Μηχανική αντοχή, Κ 
προστασία έναντι τριβής

25.

Σακάκι επίσημο ανδρικό 
Δημοτικής Αστυνομίας 

(χειμερινό )

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ 
ΠΑΤΙΛΕΤΑ: μόνο εξωτερικό 
γαζί, ΠΕΝΣΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
ραφή  εσωτερική, ΣΤΡΙΦΩΜΑ: 
κοπτοράπτης, ΖΩΝΗ: κουμπί. 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 
(Χειμερινό) 
ΣΥΝΘΕΣΗ: 45% wool – 55% 
terilen, ΎΦΑΝΣΗ: καμπαρτίνα, 
ΒΑΡΟΣ: 
400 γρ/ τρέχον μέτρο.

26.

Παντελόνι καθημερινό (χειμερινό ) 
Δημοτικής αστυνομίας  

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ 
ΠΑΤΙΛΕΤΑ: μόνο εξωτερικό 
γαζί, ΡΑΦΗ ΚΑΒΑΛΟΥ ΠΙΣΩ: 
εξώγαζο, ΣΤΡΙΦΩΜΑ: 
κοπτοράπτης, ΖΩΝΗ: κουμπί, 
ΤΣΕΠΕΣ ΠΙΣΩ: 
φιλέτο με θυλάκια, ΤΣΕΠΗ 
ΠΛΑΪΝΗ (ΠΑΤΖΑΚΙ 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ): 
διπλό εξώγαζο – επένδυση 
υαλοβάμβακας, ΠΑΤ: μόνο 
εξώγαζο - 
επένδυση υαλοβάμβακας. 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 
(Χειμερινό) 
ΣΥΝΘΕΣΗ: 65% polyester – 35% 
cotton, ΥΦΑΝΣΗ: καμπαρτίνα, 
ΒΑΡΟΣ: 240 γρ/μ2.

27. Πουκάμισο (χειμερινό  ) Δημοτικής Αστυνομίας
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ 
ΡΑΦΗ ΩΜΟΥ: εξώγαζο, 
ΩΜΙΤΗΣ: εξώγαζο, ΡΑΦΗ 
ΜΑΣΧΑΛΗΣ: 
πλακοραφή, ΡΑΦΗ ΠΛΑΪΝΗ: 
πλακοραφή, ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΜΑΝΙΚΙΟΥ: πλακοραφή, 
ΣΤΡΙΦΩΜΑ: εξώγαζο, ΤΣΕΠΕΣ: 
πατ 
εξώγαζο. 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ:(Χειμερινό - 
Θερινό) 
ΣΥΝΘΕΣΗ: 65% polyester – 35% 
cotton, ΎΦΑΝΣΗ: podlina, 
ΒΑΡΟΣ: 
115 γρ/τρέχoν μέτρο. 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το σήμα της 
Δημοτικής Αστυνομίας (όπως 
περιγράφεται παρακάτω 
διάστ. 7x7) φέρεται στο 
αριστερό μανίκι και 
στο ύψος του βραχίονα. Στο 
σήμα ράβεται το αρσενικό 
χρατς και στο 
ρούχο ράβεται το αντίστοιχο 
θηλυκό.

28.

Κασκόλ  μάλλινο Δημοτικής Αστυνομίας 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 
ΣΥΝΘΕΣΗ: 80% cotton -20% 
polyester ΥΦΑΝΣΗ: fleece 
ΒΑΡΟΣ: 
340γρ/τρέχον μέτρο. 

29.

Ζώνη δερμάτινη Δημοτικής αστυνομίας ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 
(ΖΩΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 
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CLASSIC) 
ΣΥΝΘΕΣΗ: Δέρμα φυσικό 
μοσχάρι croco ή λείο 
επεξεργασίας κεριού. 
Αγκράφα μπρονζέ ντυμένη με 
το ανάλογο δέρμα στην άκρη 
της. 
ΧΡΩΜΑ: Μαύρο Γαζί: μαύρο. 
Ανδρική: μήκους 1,05 – 1,15 
μέτρα. 
Γυναικεία: μήκους 0,90 – 1,05 
μέτρα, Πάχος δέρματος: 1,30 
χιλ. – 1,50 
χιλ., 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η επιλογή του 
χρώματος και του δέρματος 
εξαρτάται 
από την επιλογή στην 
μπαλαρίνα και στη γόβα.

30.

Σήμα Δημοτικής αστυνομίας 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
1) Το εξωτερικό τετράγωνο θα 
είναι μαύρο με διάσταση 
κάθε πλευράς 6,7 εκ. και 
πάχος 0,8 εκ. και με 
περίγραμμα πορτοκαλί 
πάχους 0,2 εκ.

Το εσωτερικό τετράγωνο θα 
είναι χρώματος λευκού με 
διάσταση 
5εκ. με περίγραμμα πορτοκαλί 
πάχους 0,2εκ. Το διάκενο των 
δυο 
τετραγώνων θα διατρέχεται 
από τις λέξεις Δημοτική 
Αστυνομία, 
Δημοτική Αστυνομία, το όνομα 
του Δήμου, Municipal Police.

2) Το σήμα θα αποτελείται από 
δυο ημικύκλια που 
αποτελούν το σώμα του 
ανθρώπου. 
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Το ημικύκλιο που 
συμβολίζει τα πόδια θα είναι 
χρώματος πορτοκαλί.Το  
ημικύκλιο που χαρακτηρίζει τα 
χέρια θα είναι χρώματος 
μαύρου και ο κύκλος που 
συμβολίζει το  κεφάλι θα είναι 
χρώματος πορτοκαλί.

Όπου πορτοκαλί το χρώμα 
Pantone Orange 021.

Όπου μαύρο το χρώμα 
Pantone Black. 

• Το σήμα της Δημοτικής 
αστυνομίας, φέρεται στο 
αριστερό 
μανίκι και στο ύψος του 
βραχίονα 8-10 εκατοστά από 
την 
ραφή του μανικιού στον ώμο, 
στο παλτό, στο σακάκι, στο 
πουκάμισο και στο μπουφάν, 
• Το ίδιο σήμα φέρεται στο 
αριστερό ημιθωράκιο 
του γιλέκου, καθώς και στη 
μετωπίδα του μπερέ 
και του τζόκεϊ (τα καλύματα 
κεφαλής είναι διαστάσεων 
όπως 
ορίζει η οικ. 30755(ΦΕΚ867Β).
• Το ίδιο σήμα διαστάσεων 
4x4 εκατοστών, φέρεται στη 
φανέλα και στο γκρι-γαλάζιο 
μπλουζάκι, στο αριστερό 
ημιθωράκιο των μπλουζών, 
από πάνω ημικυκλικά 
φέρονται, οι 
λέξεις «ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» και από κάτω 
από το 
σήμα, οριζοντίως, οι λέξεις 
«MUNICIPAL POLICE».
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Στην  πλάτη της φανέλας και τη 
γκρι-γαλάζιας μπλούζας, σε 
αντίστοιχη διάταξη με αυτή 
στο μπροστινό, αριστερό 
ημιθωράκιο (χωρίς το σήμα) 
πάνω ημικυκλικά φέρονται, οι 
λέξεις «ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» και από κάτω 
από το 
σήμα, οριζοντίως, οι λέξεις 
«MUNICIPAL POLICE».
Το  μέγεθος της 
γραμματοσειράς των λέξεων 
στο αριστερό 
ημιθωράκιο είναι ύψους ενός 
(1) εκατοστού και των λέξεων 
στην πλάτη είναι ύψους δύο 
(2) εκατοστών.

Στο μπουφάν και στο 
πουκάμισο εκτός από το σήμα 
φέρονται και ημικυκλικά 
επιράμματα στο βραχίονα με 
καλή 
κέντηση, με τις λέξεις 
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» 
ύψους 
δύο (2) εκατοστών. Τα 
επιράμματα είναι μαύρου 
χρώματος,οι λέξεις λευκού και 
το περίγραμμα του 
επιράμματος 
χρώματος πορτοκαλί. 
• Προσοχή στο σήμα και στα 
επιράμματα ράβονται το 
αρσενικό χρατς .

31.
Μπουφάν Δημοτικής αστυνομίας 

Αδιάβροχο 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Τζάκετ αδιάβροχο από κίτρινο 
φωσφορούχο υλικό με 
ανακλαστικές ταινίες 5 cm, οι 
οποίες φέρονται: Δύο (2) στο 
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θώρακα – κοιλιακή χώρα, μία 
(1) σε κάθε ωμό, δύο (2) σε 
κάθε 
μανίκι. Φέρει εξωτερικές 
τσέπες με καπάκι, δεξιά και 
αριστερά 
στην μέση με τρουκ. Φέρει 
εμπρόσθια εξωτερική θήκη 
δεξιά 
επάνω με καπάκι. Εσωτερικά 
είναι επενδυμένο με διχτυωτό 
ύφασμα για καλύτερη 
αναπνοή. Κουμπώνει εμπρός 
με φερμουάρ 
και αντιανεμική επένδυση με 
τρουκ. Συνδέεται με το 
εσωτερικό 
γιλέκο με τρουκ. Το τελείωμα 
στα μανίκια και στη μέση 
μπορεί 
να είναι σε σκούρο μπλέ ή 
πράσινο χρώμα (στα χρώματα 
της 
Ελ.ΑΣ ή της Δ.Α.). Πληρεί τις 
προδιαγραφές CE ΕΝ471/03, 
ΕΝV 
343/98. 
Το εσωτερικό γιλέκο φέρει 
αποσπώμενα, με φερμουάρ 
μανίκια 
και μπορεί να φορεθεί 
αυτοτελώς. Είναι αδιάβροχο 
από κίτρινο 
φωσφορούχο υλικό με 
ανακλαστικές ταινίες 5 cm, οι 
οποίες 
φέρονται: Δύο (2) ή μία (1) στο 
θώρακα – κοιλιακή χώρα και 
μία 
(1) σε κάθε ωμό. Φέρει 
εξωτερικές τσέπες δεξιά και 
αριστερά στη 
μέση και μία εσωτερικά. 
Εσωτερικά φέρει 
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θερμομονωτική 
επένδυση. Πληρεί τις 
προδιαγραφές CE ΕΝ471/03. 
Και τα δύο ενδύματα (τζάκετ 
και γιλέκο) φέρουν 
σταμπαρισμένα 
τα σήματα της Δημ. 
Αστυνομίας, στο στήθος 
αριστερά και στην 
πλάτη (σήμα Δ.Α, από πάνω 
ημικυκλικά το λογότυπο 
“ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ” και 
από κάτω από το σήμα το 
λογότυπο σε ευθεία γραμμή 
“MUNICIPAL POLICE”).

32.

Παπούτσια δερμάτινα Δημοτική Αστυνομία 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 
ΔΕΡΜΑ: μαύρο φυσικό, ΣΟΛΑ: 
καουτσούκ

33. Μπερές Δημοτικής Αστυνομίας 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 
ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% wool – extra 
fine dra ΥΦΑΝΣΗ: τσόχα

34. Μπλουζάκια T-shirt 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 
ΣΥΝΘΕΣΗ: 100 % βαμβάκι. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το σήμα της 
Δημοτικής Αστυνομίας (όπως 
περιγράφεται παρακάτω) 
φέρεται κεντημένο επάνω στο 
ύφασμα στο 
πίσω μέρος (πλάτη) της 
φανέλας (διαστ. 23x23) και 
μικρότερο (διαστ. 
7x7) κεντημένο επάνω στο 
αριστερό ημιθωράκιο.

35.
Παλτό Δημοτικής Αστυνομίας ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ: 
Κρυφή πατιλέτα: Εξώγαζο στο 
φάρδος της πατιλέτας 
Τσέπη: Μονό φιλέτο 
Γιακάς: Εξώγαζο 1 cm 
Κεντρική ραφή πίσω: Εξώγαζο 
1 cm 
Μανίκι: Εξώγαζο 1 cm 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ: 
Σύνθεση: 80% WOOL - 20% 
POLYESTER 
Ύφανση: Βελούρ

36.

Γραβάτα Δημοτικής Αστυνομίας 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ: 
Σύνθεση: 45% ΜΑΛΛΙ - 55% 
ΜΕΤΑΞΙ 
Βάρος: 300 γρ. 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΥΦΑΣΜΑ:
 
Τύπος: Φόδρα 
Σύνθεση: 100% RAYON 

ΤΡΙΤΟ ΥΦΑΣΜΑ:
 
Τύπος: Καρίνα εσωτερικά 

ΧΡΩΜΑΤΑ: 
Σώμα - PANTONE: GREY - CIEL 
Κλωστή: Ίδιο χρώμα 
Φόδρα: Ίδιο χρώμα – 3 τόνους 
πιο σκούρο από το χρώμα 
του δέρματος

37.
Πουλόβερ (με σηκωτό γιακά και δερματάκια -

χρώματος κυπαρισσί )

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ: 
Διακοσμητικά: Δέρμα 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ: 
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Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους: 
1. Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, δείγματα, 
προσπέκτους και ό,τι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα 
προσφερόμενα στοιχεία πρέπει να είναι σύμφωνα με 
τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή 
υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς μηχανισμούς ή 
λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται και δεν  βαθμολογούνται. 
2. Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν σήμανση: CE, να αναγράφουν τον 
κατασκευαστή, τον κωδικό του προϊόντος, το έτος κατασκευής και το μέγεθος αυτού. 
Να υπάρχει κωδικός διαπιστευμένου εργοστασίου καθώς και ο αριθμός παρτίδας. 
Θα πρέπει να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες, κατά τον νόμο, σημάνσεις, 
που θα διασφαλίζουν την σωστή λειτουργία ασφάλειας τους. Τα είδη θα 
αξιολογηθούν (ποινή  αποκλεισμού) για την ποιότητα και την μηχανική αντοχή από 
την επιτροπή αξιολόγησης και από τον Τεχνικό Ασφαλείας του Δήμου. 
3. Ειδικά για τα υποδήματα εργασίας η ημερομηνία κατασκευής να μην υπερβαίνει 
τα 2 έτη από την  Ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. 
4. Κάθε εργονομικά εξελιγμένη ή αισθητική βελτίωση στα ΜΑΠ θα εκτιμηθεί 
ιδιαιτέρως από την επιτροπή αξιολόγησης με την προϋπόθεση ότι δεν θα αποκλίνει 
από τα βασικά στοιχεία της προαναφερόμενης Τεχνικής Περιγραφής που αφορούν 
σύμφωνα με Ευρωπαϊκά standard εκφρασμένα κατά ΕΝ.
 
5. Τα ακριβή μεγέθη στα είδη ατομικής προστασίας θα δοθούν στον ανάδοχο μετά 
την κατακύρωση της  Προμήθειας, αναλυτικά για κάθε είδος. Όμως ο Ανάδοχος έχει 
την υποχρέωση να καλύψει όλα τα μεγέθη που θα του ζητηθούν και για το λόγο αυτό 
επί ποινή αποκλεισμού θα υποβληθεί από τους  διαγωνιζόμενους και σχετική 

Σύνθεση: PACHB - HEIGHT 
BALL

38.

Κάλτσες μάλλινες 

(χρώματος μαύρο)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ: 
Σύνθεση: 95% WOOL - 5% 
Ελαστικό

39.

Καπέλο τύπου μπέιζμπολ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ: 
Σύνθεση: 65 % POLYESTER - 35 
% COTTON 

Επισήμανση: Κεντημένο σήμα 
στη μετωπίδα όπως 
περιγράφεται
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υπεύθυνη δήλωση. Σε κάθε περίπτωση να υπάρχει δυνατότητα, μετά την 
παραλαβή της προμήθειας, αλλαγής σε μεγαλύτερο η μικρότερο μέγεθος σε 
συνεννόηση με τον  αναθέτοντα. 

6. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του Δήμου μετά από 
συνεννόηση. 
7. Εάν κάποιο είδος είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, δε 
θα παραλαμβάνεται από  την επιτροπή και θα επιστρέφεται στον προμηθευτή. 
8. Κατά την οριστική παραλαβή γίνεται έλεγχος για να διαπιστωθεί εάν το είδος είναι 
όμοιο με εκείνο που  κατέθεσε ως δείγμα ο προμηθευτής στο διαγωνισμό. Κάθε είδος 
παραλαμβάνεται οριστικά εάν συμφωνεί  με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού 
διαπιστωθεί ότι είναι ίδιο με το δείγμα. Τέλος οφείλει να δηλώσει 
το εργοστάσιο παραγωγής των προσφερόμενων ειδών. 
9. Τα δείγματα που οφείλουν (επί ποινή αποκλεισμού) να καταθέσουν οι 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μαζί  με την προσφορά τους, θα πρέπει να είναι μέσα 
σε σακούλα ξεχωριστά το κάθε είδος με αυτοκόλλητο 
ταμπελάκι στο οποίο να αναγράφεται ο προμηθευτής, ο αύξων αριθμός του είδους 
σύμφωνα με την  μελέτη) και οι προδιαγραφές του προϊόντος. Προσφορές για είδη 
των οποίων δεν θα κατατεθούν δείγματα δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 
10. Για τα είδος: Παντελόνι εργασίας (Κωδ. Τ.Π 4.5) το 50% των ποσοτήτων θα είναι 
χειμερινά και το 50% καλοκαιρινά. 
11. Για τα είδος: Μπλουζάκι t-shirt (Κωδ. Τ.Π 4.6) το 50% των ποσοτήτων θα είναι 
χειμερινά μακρυμάνικα και  το 50% θα είναι καλοκαιρινά κοντομάνικα.

Μεσολόγγι  09-11-2021 
                                                                                                      Θεωρήθηκε 09-11-2021
    Η  Συντάξασα                                                                              Η Προϊστάμενη     
                                                                                                     Τμήματος Προμηθειών        
                                                                                                               και Αποθήκης                                     

Σακαβέλα Γεωργία                                                                  Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή

Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                              Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 ΖΟΡΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ.ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι:09-11-2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Αρ.μελέτης :100/2021

3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(επικαιροποιημένο τεύχος ως προς την εφαρμογή του Ν.4782/2021)

 

Με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται η προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Ειδών 
Ατομικής Προστασίας για το έτος 2021» για  τις ανάγκες του Δήμου  Ιεράς Πόλης 
Μεσολογγίου . Συγκεκριμένα ο Δήμος πρόκειται να προμηθευτεί είδη ατομικής 
προστασίας σύμφωνα με το ΦΕΚ τ.Β’ 2208/2019 περί «παροχής μέσων ατομικής 
προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα 
προληπτικής ιατρικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 1

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

2. του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις»,
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4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο»

7. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,2

8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

9. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις”,

10. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)

11. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού 
Εσωτερικών

12. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία 
του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών 
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης 
έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για 
την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, 
κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον 
καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των 
κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς». 

13. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

14. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

15. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιστικά Θέματα”, 



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 618a26eeb63716eba1b96ddd στις 09/11/21 09:44

16. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 
δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

17. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

18. του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών 
ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

19. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

20. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 
συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω 
και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

21. Της υπ΄αριθμ. 11543/ΕΓΚ.3/26-3-13 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ με θέμα «Ανάδειξη 
προμηθευτών-χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων 
των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών των Ιδρυμάτων και όλων των 
νομικών τους προσώπων καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού».

22. η Κ.Υ.Α. Π1 2380/18.12.12 (ΦΕΚ 3400 Β΄)«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών & Δικτύων»

23. Ο Ν.3852/10 με τίτλο “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης

24. Ο Ν. 3463/2006  με τίτλο "Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας"

25. Υ.Α. υπ' αριθμ. 15945/28-03-2006 (Φ.Ε.Κ 426 / 7-4-2006 τεύχος Β) 

συμπληρωματική της υπ' αριθμ. 55572/26-10-2005 (Φ.Ε.Κ 1648 / 29-11-2005 

τεύχος Β) απόφαση περί καθορισμού της στολής του ειδικού προσωπικού της 

Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς και από όλες τις διατάξεις της ισχύουσας 

νομοθεσίας που διέπει τις προμήθειες των Ο.Τ.Α .

Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 
συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 
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που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 2
Συμβατικά Στοιχεία

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Η  Διακήρυξη.
2. Η Οικονομική Προσφορά.
3. Το Τιμολόγιο Μελέτης.
4. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.).
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές. 
6. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
7. Το φύλλο συμμόρφωσης
8. Η Τεχνική Έκθεση

ΑΡΘΡΟ 3
Προϋπολογισμός -Χρηματοδότηση της προμήθειας

❖ Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 35.052,32€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%).

❖  Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2021.
❖  Θα χρηματοδοτηθεί από Δημοτικούς Πόρους. Η ανάληψη του εγκεκριμένου 

αιτήματος καταχωρείται υποχρεωτικά στο ΚΗΜΔΗΣ, για συμβάσεις άνω των 
2.500,00€(άρθρο 38 Ν. 4412/2016 και άρθρο 6 Ν.4782/2021).

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 35.052,32 €. 
Η πίστωση θα επιβαρύνει τους  Κ.Α. με τις αντίστοιχες πιστώσεις όπως αυτές 
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα και η χρηματοδότηση προέρχεται  από 
Δημοτικούς Πόρους: 

                 Κ.Α (Δημοτικοί πόροι )

                               2021 (€)
20.6063.01 18.825,68
30.6063.01 2.430,40
35.6063.01 3.453,40
50.6063.02 2.016,24
15.6063.02 8.326,60
ΣΥΝΟΛΟ 35.052,32
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                                         Γενικό σύνολο                                      35.052,32

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ενώ θα γίνονται δεκτές προσφορές στο 
σύνολο  του προϋπολογισμού. 

ΑΡΘΡΟ 4
Υπογραφή σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων 
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε όλους 
τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας 
σύμβασης, εκτός  από τους οριστικώς αποκλεισθέντες και ιδίως, όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου72, με κάθε πρόσφορο τρόπο. Εφόσον, η 
διαδικασία ανάθεσης θα διενεργηθεί   με την κατάθεση εγγράφων προσφορών 
(άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 /Τεύχος 147 Α’ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 50 
του Ν. 4782/2021) .
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδικής πρόσκλησης.(Άρθρο 105του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 
45, παρ. 4τουΝ. 4782/2021)
Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης της παρ. 4 
στον ανάδοχο.(Άρθρο 105 του Ν.4412/2016 όπως  τροποποιήθηκε με το Άρθρο 45, 
παρ. 5 του Ν. 4782/2021)
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το  συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία 
που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων 
ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον 
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, σύμφωνα με την 
περ. β’ της παρ. 1του άρθρου 106. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, στην περίπτωση αυτήν, 
να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως 
δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.(Άρθρο105του Ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε με το Άρθρο 45, παρ. 7τουΝ. 4782/2021)

ΑΡΘΡΟ 6
Σύμβαση
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Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα 
μέρη. Συντάσσεται με βάση τους όρους της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές και της προσφοράς του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την 
κατά Νόμο Επιτροπή. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα 
παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
-Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.
-Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους   
συμβαλλόμενους.
-Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.
-Το προς προμήθεια είδος, την ποσότητα και την συμφωνηθείσα τιμή.
-Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια   ειδών.
-Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά   του μειοδότη.
-Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις, τον τρόπο παραλαβής και τον τρόπο πληρωμής.
-Τις διατάξεις εκτέλεσης της δημοπρασίας.
-Τον τρόπο επίλυσης διαφορών και τις προβλεπόμενες ρήτρες.
-Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος.
-Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
Ματαίωση ή επανάληψη της διαδικασίας της σύμβασης, διενεργείται μόνο όταν 
συντρέχουν οι λόγοι του Άρθρου 106 του Ν. 4412/2016όπωςτροποποιήθηκε από το 
Άρθρο 46 του Ν. 4782/2021.

ΑΡΘΡΟ 7
Τόπος-Χρόνος  παράδοσης

Η παράδοση θα γίνεται στο αμαξοστάσιο   του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου , 
τμηματικά, σε χρόνο και σε ποσότητα που θα καθορίζεται από την Υπηρεσία εφόσον 
η εν λόγω προμήθεια αναφέρεται  σε ένα οικονομικό έτος  2021. Σε κάθε περίπτωση 
ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδίδει τα υλικά εντός 10 εργάσιμων ημερών από την 
ημέρα που παραλαμβάνει από τον Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  την εντολή 
προμήθειας.
Η διάρκεια ολοκλήρωσης της προμήθειας ορίζεται  μέχρι 31/12/2021 από την 
υπογραφή της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8
Παραλαβή υλικών

Η παραλαβή θα γίνει από τον Προιστάμενο της Διεύθυνσης Καθαριότητας 
,Περιβάλλοντος & Πρασίνου Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  .
Για την παρακολούθηση και παραλαβή συμβάσεων προμηθειών/υπηρεσιών με 
εκτιμώμενη αξία ίση ή μικρότερη του ποσού της παρ.1 του άρθρου 118, δεν απαιτείται 
συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής και η παραλαβή γίνεται με 
βεβαίωση που εκδίδεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας, για την οποία 
προορίζονται τα αγαθά/ή οι υπηρεσίες ή της υπηρεσίας που έχει οριστεί για τον σκοπό 
αυτόν με την απόφαση ανάθεσης. (άρθρο 208 παρ.10 του Ν.4412/2016 και άρθρο 219 
παρ.1 του Ν.4412/2016) 
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων ούτε όλα τα 
υλικά –είδη, που αναγράφονται στον προϋπολογισμό. 

ΑΡΘΡΟ 9
Τρόπος πληρωμής

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-208-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AE-%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-219-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-219-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82/
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Η πληρωμή της αξίας των ειδών της παρούσης θα γίνει τμηματικά ή συνολικά, 
ανάλογα με τους χρόνους  παράδοσης των υλικών. Θα γίνει εξόφληση 100% της αξίας 
των υλικών, των οποίων  τελικά πραγματοποιήθηκε η προμήθεια.
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια 
υπηρεσία.(άρθρο 200του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 102 του Ν. 
4782/2021)
Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν,  4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 21 του Ν.4782/2021.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Επίλυση διαφορών

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά από την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου-προμηθευτή, θα επιλύονται σύμφωνα 
με τις αντίστοιχες νομοθετικές διατάξεις.

Μεσολόγγι  09-11-2021 
                                                                                                      Θεωρήθηκε 09-11-2021
    Η  Συντάξασα                                                                              Η Προϊστάμενη     
                                                                                                     Τμήματος Προμηθειών        
                                                                                                               και Αποθήκης                                     

Σακαβέλα Γεωργία                                                                  Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή

Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                              Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 ΖΟΡΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ.ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι: 09-11-2021
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Αρ.μελέτης :100/2021

4.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 «Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»

Κ.Α 30.6063.01
                                                                  

Α.Τ ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΙΜΗ  ΔΑΠΑΝΗ          CPV 
                                                Κ.Α     30.6063.01      EΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  ΕΡΓΩΝ 

1. Κράνος Τεμ. 10 12,00 120,00 18444111-4
2. Ανακλαστικά γιλέκα Τεμ. 20 12,00 240,00 35113440-5
3. Άρβυλα ασφαλείας Ζεύγη 20 35,00 700,00 18424300-0
4. Γαλότσες Ζεύγη 10 20,00 200,00 18100000-0
5. Μπουφάν αδιάβροχο Τεμ. 10 70,00 700,00 18100000-0

       ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1.960,00
           ΦΠΑ 470,40
      ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 2.430,40
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 «Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ   ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»

 
Κ.Α 20.6063.01

                                                                  
Α.Τ ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΙΜΗ  ΔΑΠΑΝΗ          CPV 
                                                        ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

6. Γάντια από νιτρίλιο Συσκευασία  
100 τεμ

30 17,00 510,00 18100000-0

7. Μάσκα φίλτρο Ρ1 Τεμ. 55 18,00 990,00 18143000-3
8. Ανακλαστικά γιλέκα Τεμ. 60 12,00 720,00 35113440-5
9. Άρβυλα ασφαλείας Ζεύγη 55 35,00 1.925,00 18424300-0
10. Γαλότσες  Ζεύγη 55 20,00 1.100,00 18800000-7

11. Παπούτσια 
αντιολισθητικά 

Ζεύγη 55 35,00 1.925,00 18800000-7

12. Νιτσεράδες Τεμ. 55 30,00 1.650,00 18100000-0
13. Φόρμες εργασίας Τεμ. 60 30,00 1.800,00 18141000-9
14. Μπουφάν αδιάβροχο Τεμ. 55 70,00 3.850,00 18221000-4

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 14.470,00
ΦΠΑ 24% 3.472,80
ΣΥΝΟΛΟ 17.942,80

              ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ -ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  (ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ) 

15. Γάντια δερματοπάνινα Τεμ. 10 12,00 120,00 18141000-9
16. Γάντια μονωτικά 

ηλεκτρολόγου 
Τεμ. 2 30,00 60,00 18141000-9

17. Ανακλαστικά γιλέκα Τεμ. 2 12,00 24,00 35113440-5
18. Μπουφάν αδιάβροχο Τεμ. 2 70,00 140,00 18100000-0
19. Παπούτσια  ασφαλείας 

ηλεκτρολόγου  
Ζεύγη 3 80,00 240,00 35113400-3

20. Παντελόνια εργασίας Τεμ. 4 32,00 128,00 18100000-0
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 712,00
ΦΠΑ    24% 170,88
ΣΥΝΟΛΟ 882,88

                                          Κ.Α 35 .6063.01                ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

21. Γάντια δερματοπάνινα Ζεύγος 10 12,00 120,00 18141000-9
22. Ανακλαστικά γιλέκα Τεμ. 10 12,00 120,00 35113440-5
23. Μπουφάν αδιάβροχο Τεμ. 10 70,00 700,00 18221000-4
24. Φόρμες εργασίας Τεμ. 20 30,00 600,00 18141000-9
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25. Παπούτσια αντιολισθητικάΖεύγος 10 35,00 350,00 18830000-6
26. Γαλότσες  Ζεύγος 10 20,00 200,00 18816000-2
27. Επιγονατίδες Ζεύγος 10 18,00 180,00 18143000-3
28. Γυαλιά κλειστού τύπου Τεμ. 10 17,00 170,00
29. Γάντια από νιτρίλιο Συσκευασία  

100 τεμ.
5 17,00 85,00 18424300-0

30. Μπλουζάκια Τ-SHIRT Τεμ. 10 8,00 80,00 18235300-8
31. Μάσκα φίλτρο Ρ1 Τεμ. 10 18,00 180,00 18143000-3

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  2.785,00
ΦΠΑ 24% 668,40
ΣΥΝΟΛΟ 3.453,40

                                                              Κ.Α 15.6063.02   
                     ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  (ΣΧΟΛΕΙΑ /ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ )

32. Ποδιά σαμαράκι τεμ 73 17,00 1.241,00 35113440-5
33. Ρόμπες υφασμάτινες Τεμ. 73 30,00 2.190,00 39518000-6
34. Μπλουζάκια Τ-SHIRT Τεμ. 73 8,00     584,00 18235300-8
35. Παπούτσια ασφαλείας

τύπου σαμπό  
Τεμ. 73 30,00 2.190,00 18100000-0

36. Γάντια από νιτρίλιο Συσκευασία 
100 τεμ.

30 17,00 510,00 18424300-0

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 6.715,00
ΦΠΑ 24% 1.611,60
ΣΥΝΟΛΟ 8.326,60

                                                            Κ.Α  50.6063.02

                                                  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

37. Μπλουζάκια Τ-SHIRT Τεμ. 6 8,00 48,00 18235300-8
38. Παπούτσια  δερμάτινα  

δετά  χρώματος μαύρου 
Ζεύγη 5 45,00 225,00 18100000-0

39. Μπουφάν αδιάβροχο Τεμ. 5 70,00 350,00 18221000-4
40. Παντελόνι μάλλινο 

χρώματος κυπαρισσί
Τεμ. 5 35,00 175,00 18234000-8

41. Γαλότσες Ζεύγη 5 20,00 100,00 18100000-0
42. Πουκάμισο 

μακρυμάνικο 
χρώμα γαλάζιο 

Τεμ. 5 18,00 90,00 18300000-2

43. Ζεύγος κάλτσες μάλλινες 
χρώματος μαύρου 

Ζεύγος 5 2,00 10,00 18100000-0

44. Λαιμοδέτης (γραβάτα ) 
Χρώματος γκρι γαλάζιου 

Τεμ. 4 12,00 48,00 18423000-9

45. Σακάκι μάλλινο
χρώματος κυπαρισσί

Τεμ. 3 10,00 30,00 18223000-8

46. Παλτό Τεμ . 3 80,00 240,00 18200000-1
47. Ζώνη δερμάτινη Τεμ. 3 20,00 60,00 18100000-0
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Χρώματος μαύρου
48. Σήματα κεντητά για 

σακάκι  
-πουκάμισο -μπουφάν 

Τεμ. 15 2,00 30,00 18100000-0

49. Μπερές μάλλινος  
Χρώματος μαύρο  

Τεμ. 3 8,00 24,00 18100000-0

50. Κασκόλ  μάλλινο 
Χρώματος κυπαρισσί 

Τεμ. 3 12,00 36,00 18100000-0

51. Πουλόβερ (με σηκωτό 
γιακά και δερματάκια
 κυπαρισσί )

Τεμ 4 40,00 160,00 18100000-0

         ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1.626,00
              ΦΠΑ 24% 390,24
       ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 2.016,24

                               ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Α.Τ ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΔΑΠΑΝΗ          CPV 

OΜΑΔΑ 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ / ΓΑΝΤΙΑ

1. Γάντια από νιτρίλιο Συσκευασία  
100 τεμ

65 17,00 1.105,00 18424300-0

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  1.105,00
ΦΠΑ 24% 265,20
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 1.370,20

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Α.Τ ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΔΑΠΑΝΗ          CPV 
                                          ΟΜΑΔΑ 2: ΡΟΥΧΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2. Κράνος Τεμ. 10 12,00 120,00 18444111-4

3. Επιγονατίδες Ζεύγη 10 18,00 180,00 18143000-3
4. Γυαλιά κλειστού τύπου Τεμ. 10 17,00 170,00 33734000-4
5. Γάντια δερματοπάνινα Τεμ. 20 12,00 240,00 18141000-9
6. Γάντια μονωτικά 

ηλεκτρολόγου 
Τεμ. 2 30,00 60,00 18100000-0

7. Ανακλαστικά γιλέκα Τεμ. 92 12,00 1.104,00 35113440-5
8. Μπουφάν αδιάβροχο Τεμ. 82 70,00 5.740,00 18221000-4
9. Παντελόνια εργασίας Τεμ. 4 32,00 128,00 35113400-3
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10. Φόρμες εργασίας Τεμ. 80 30,00 2.400,00 18100000-0
11. Νιτσεράδες Τεμ. 55 30,00 1.650,00 18221000-4
12. Μπλουζάκια Τ-SHIRT Τεμ. 89 8,00 712,00 18412200-2
13. Ποδιά σαμαράκι Τεμ 73 17,00 1.241,00 35113440-5
14. Ρόμπες υφασμάτινες Τεμ. 73 30,00 2.190,00 35113490-0

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 15.935,00
ΦΠΑ 24% 3.824,40
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 19.759,40

Α.Τ ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΔΑΠΑΝΗ          CPV 
                                                   OΜΑΔΑ 3: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

1. Άρβυλα ασφαλείας Ζεύγη 75 35,00 2.625,00 18830000-6
2. Γαλότσες Ζεύγη 80 20,00 1.600,00 18816000-2
3. Παπούτσια

 αντιολισθητικά
Ζεύγη 65 35,00 2.275,00 18830000-6

4. Παπούτσια ασφαλείας 
ηλεκτρολόγου

Ζεύγη 3 80,00 240,00 18444110-7

5. Παπούτσια ασφαλείας 
Τύπου σαμπό

Ζεύγη 73 30,00 2.190,00 18830000-6

       ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 8.930,00
           ΦΠΑ 2.143,20
      ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 11.073,20

Α.Τ ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΔΑΠΑΝΗ          CPV 
                                                   OΜΑΔΑ 4: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ

1. Μάσκα φίλτρου Ρ1 Τεμ. 65 18,00 1.170,00 18143000-3
       ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1.170,00
           ΦΠΑ 280,80
      ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 1.450,80

Α.Τ ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΔΑΠΑΝΗ          CPV 
                                               OΜΑΔΑ 5: ΕΙΔΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΔΗΜ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
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1. Παντελόνι μάλλινο  χρώματος 
κυπαρισσί

Τεμ. 5 35,00 175,00 18234000-8

2. Παπούτσια  δερμάτινα  δετά 
χρώματος μαύρου

Ζεύγος 5 45,00 225,00 18100000-0

3. Πουκάμισο μακρυμάνικο 
χρώμα γαλάζιο 

Τεμ. 5 18,00 90,00 18300000-2

4. Ζεύγος κάλτσες μάλλινες 
χρώματος μαύρου 

Ζεύγος 5 2,00 10,00 18317000-4

5. Λαιμοδέτης (γραβάτα ) 
Χρώματος γκρι γαλάζιου 

Τεμ. 4 12,00 48,00 18423000-0

6. Σακάκι μάλλινο χρώματος 
κυπαρισσί

Τεμ. 3 10,00 30,00 18235000-5

7. Παλτό Τεμ. 3 80,00 240,00 18220000-7
8. Ζώνη δερμάτινη χρώματος

μαύρου
Τεμ. 3 20,00 60,00 18425000-4

9. Σήματα κεντητά για 
σακάκι  
-πουκάμισο -μπουφάν 

Τεμ. 15 2,00 30,00 18100000-0

10. Μπερές μάλλινος  χρώματος
Μαύρος  

Τεμ. 3 8,00 24,00 18443320-5

11. Κασκόλ  μάλλινο χρώματος
κυπαρισσί 

Τεμ. 3 12,00 36,00 35811200-4

12. Πουλόβερ (με σηκωτό 
γιακά και δερματάκια
 κυπαρισσί )

Τεμ 4 40,00 160,00 18235000-5

            ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1.128,00
                 ΦΠΑ 270,72
           ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 1.398,72

20.6063.01  15.182,00

30.6063.01 1.960,00

35.6063.01 2.785,00

50.6063.02 1.626,00

Μέσα Ατομικής
Προστασίας 
Εργαζομένων 

18141000-9,
18443000-6
33735000-1,
37412250-6
35113400-3
18830000-6,
18143000-3

15.6063.02 6.715,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
28.268,00

ΦΠΑ 24% 6.784,32
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 35.052,32

Τονίζεται ότι για τη σύνταξη της παρούσας μελέτης έχει ληφθεί υπόψη η έγγραφη γνώμη 
του τεχνικού ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας  του Δήμου σχετικά με τις  τεχνικές 
προδιαγραφές των προς  προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας όπως 
προβλέπεται στην ΚΥΑ 43726/7-6-2019 (ΦΕΚ 2208/Β/8-6-2019). 
Τα προς προμήθεια είδη έχουν κατανεμηθεί στις παρακάτω Ομάδες:

     ΟΜΑΔΑ         ΕΙΔΗ      CPV  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 (€)  ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ 24%
20.6063.01 510,00

15.6063.01 510,00

35.6063.01
 

85,00

ΟΜΑΔΑ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ /
ΓΑΝΤΙΑ 

18141000-9

1.105,00

20.6063.01 8.492,00

30.6063.01 1.060,00

35.6063.01 1.970,00

1.526,00

ΟΜΑΔΑ 2 ΡΟΥΧΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

18443000-6/
33735000-1

50.6063.02

15.6063.02 4.015,00

17.063,00

20.6063.01
5.190,00

35.6063.01
550,00

30.6063.01 900,00

ΟΜΑΔΑ 3 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

37412250-6

15.6063.01 2.190,00
50.6063.02 100,00

8.930,00

20.6063.01 990,00

35.6063.01
180,00

ΟΜΑΔΑ 4 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 
ΜΑΣΚΕΣ 

35113400-3

1.170,00
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 28.268,00
ΦΠΑ 24% 6.784,32
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 35.052,32

Μεσολόγγι  09-11-2021 
                                                                                                      Θεωρήθηκε  09-11-2021
      
                                                                                                     Τμήματος Προμηθειών        
                                                                                                               και Αποθήκης                                     

Σακαβέλα Γεωργία                                                           Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή

 
Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                              Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 ΖΟΡΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ.ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι:09-11-2021
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
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ΜΕΛΕΤΗ:100/2021

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ »

ΕΝΤΥΠO
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Μεσολόγγι:…………….
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α.Τ ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΔΑΠΑΝΗ          CPV 

OΜΑΔΑ 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ / ΓΑΝΤΙΑ

1. Γάντια από νιτρίλιο Συσκευασία  
100 τεμ

65 18424300-0

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

                                                                                                                                                   
OΜΑΔΑ 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ /ΓΑΝΤΙΑ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ……………………………………………………………………………………

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ  

………./……../2021
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ……………………………………………ΑΦΜ:…………………
…………
ΔΝΣΗ…………………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX…………………
                                                                             
                                                                                ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Α.Τ ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΔΑΠΑΝΗ          CPV 
                                          ΟΜΑΔΑ 2: ΡΟΥΧΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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2. Κράνος Τεμ. 10 18444111-4

3. Επιγονατίδες Ζεύγη 10 18143000-3
4. Γυαλιά κλειστού τύπου Τεμ. 10 33734000-4
5. Γάντια δερματοπάνινα Τεμ. 20 18141000-9
6. Γάντια μονωτικά 

ηλεκτρολόγου 
Τεμ. 2 18100000-0

7. Ανακλαστικά γιλέκα Τεμ. 92 35113440-5
8. Μπουφάν αδιάβροχο Τεμ. 82 18221000-4
9. Παντελόνια εργασίας Τεμ. 4 35113400-3
10. Φόρμες εργασίας Τεμ. 80 18100000-0
11. Νιτσεράδες Τεμ. 55 18221000-4
12. Μπλουζάκια Τ-SHIRT Τεμ. 89 18412200-2
13. Ποδιά σαμαράκι Τεμ 73 35113440-5
14. Ρόμπες υφασμάτινες Τεμ. 73 35113490-0

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
ΦΠΑ 24% 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

OΜΑΔΑ 2: ΡΟΥΧΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ……………………………………………………………………………………

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ  

………./……../2021
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ……………………………………………ΑΦΜ:…………………
…………
ΔΝΣΗ…………………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX…………………
                                                                             
                                                                                ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Α.Τ ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΔΑΠΑΝΗ          CPV 
                                                   OΜΑΔΑ 3: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 618a26eeb63716eba1b96ddd στις 09/11/21 09:44

1. Άρβυλα ασφαλείας Ζεύγη 75 18830000-6
2. Γαλότσες Ζεύγη 80 18816000-2
3. Παπούτσια

 αντιολισθητικά
Ζεύγη 65 18830000-6

4. Παπούτσια ασφαλείας 
ηλεκτρολόγου

Ζεύγη 3 18444110-7

5. Παπούτσια ασφαλείας 
Τύπου σαμπό

Ζεύγη 73 18830000-6

       ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
           ΦΠΑ 
      ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

OΜΑΔΑ  3: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ  
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ……………………………………………………………………………………

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ  

………./……../2021
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ……………………………………………ΑΦΜ:…………………
…………
ΔΝΣΗ…………………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX…………………
                                                                             
                                                                                ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Α.Τ ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΔΑΠΑΝΗ          CPV 
                                                   OΜΑΔΑ 4: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 618a26eeb63716eba1b96ddd στις 09/11/21 09:44

1. Μάσκα φίλτρου Ρ1 Τεμ. 65 18,00 1.170,00 18143000-3
       ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1.170,00
           ΦΠΑ 280,80
      ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 1.450,80

                                                   

OΜΑΔΑ  4:ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ  
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ……………………………………………………………………………………

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ  

………./……../2021
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ……………………………………………ΑΦΜ:…………………
…………
ΔΝΣΗ…………………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX…………………
                                                                             

                                                                                ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Α.Τ ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΔΑΠΑΝΗ          CPV 
                                               OΜΑΔΑ 5: ΕΙΔΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΔΗΜ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 618a26eeb63716eba1b96ddd στις 09/11/21 09:44

1. Παντελόνι μάλλινο  χρώματος 
κυπαρισσί

Τεμ. 5 18234000-8

2. Παπούτσια  δερμάτινα  δετά 
χρώματος μαύρου

Ζεύγος 5 18100000-0

3. Πουκάμισο μακρυμάνικο 
χρώμα γαλάζιο 

Τεμ. 5 18300000-2

4. Ζεύγος κάλτσες μάλλινες 
χρώματος μαύρου 

Ζεύγος 5 18317000-4

5. Λαιμοδέτης (γραβάτα ) 
Χρώματος γκρι γαλάζιου 

Τεμ. 4 18423000-0

6. Σακάκι μάλλινο χρώματος 
κυπαρισσί

Τεμ. 3 18235000-5

7. Παλτό Τεμ. 3 18220000-7
8. Ζώνη δερμάτινη χρώματος

μαύρου
Τεμ. 3 18425000-4

9. Σήματα κεντητά για 
σακάκι  
-πουκάμισο -μπουφάν 

Τεμ. 15 18100000-0

10. Μπερές μάλλινος  χρώματος
Μαύρος  

Τεμ. 3 18443320-5

11. Κασκόλ  μάλλινο χρώματος
κυπαρισσί 

Τεμ. 3 35811200-4

12. Πουλόβερ (με σηκωτό 
γιακά και δερματάκια
 κυπαρισσί )

Τεμ 4 18235000-5

            ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
                 ΦΠΑ 
           ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

OΜΑΔΑ 5: ΕΙΔΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΔΗΜ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ……………………………………………………………………………………

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ  
………./……../2021

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ……………………………………………ΑΦΜ:…………………
ΔΝΣΗ…………………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX…………………
                                                                             
                                                                                ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 618a26eeb63716eba1b96ddd στις 09/11/21 09:44
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