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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

  
 
 
 

Αρ. Μελέηης 12/2017 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ  

ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ  

Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ-ΟΥΗΜΑΣΩΝ 

 

 
 
 

 
 
 
 

ΜΔΛΔΣΗ 
 

“ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2017” 
K.A. 10.6061.05, 15.6061.05, 20.6061.05, 

30.6061.05, 35.6061.05, 45.6061.05 
Προϋπολογιζμός: 74.388,84€ (ΤΜΠ. ΦΠΑ 24%) 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 
Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ-ΟΥΗΜΑΣΩΝ 

ΜΔΛΔΣΗ :  
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ 2017 
Αξ. Μειέηεο 12/2017 

K.A. 10.6061.05, 15.6061.05, 20.6061.05, 
30.6061.05, 35.6061.05, 45.6061.05 

 Πξνυπνινγηζκφο:  
74.388,84€ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%) 
 
 

  
1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 
 
Η κειέηε απηή ζπληάρζεθε κε ζθνπφ λα πξνκεζεπηνχλ νη εξγαδφκελνη ηνπ Γήκνπ Αγίαο 
Παξαζθεπήο ηα είδε αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ην έηνο 2017, αλάινγα κε ηελ ζέζε εξγαζίαο ηνπο 
θαη ζχκθσλα κε: 
- Σελ Τ.Α. 53361 «Παξνρή κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο ησλ ΟΣΑ θαη κέηξα 

πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο» (ΦΔΚ 1503/Β’/11-10-2006). 
- Σελ Αξηζκ. νηθ. 31119 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 53361/2.10.2006 θνηλήο ππνπξγηθήο 

απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο ησλ ΟΣΑ θαη 
κέηξα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο» (ΦΔΚ 990/Β’/28-05-2008). 

- Σελ Τ.Α. Αξηζκ. ΣΣ 36586 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 53361/2.10.2006 θνηλήο ππνπξγηθήο 
απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο ησλ ΟΣΑ θαη 
κέηξα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο» (ΦΔΚ 1323/Β/30-07-2007). 

- Σηο ππ’αξηζκ. Πξση. 5361/23-02-2017 θαη 6471/06-03-2017 γλσκνδνηήζεηο ηεο Σερληθνχ 
Αζθαιείαο ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο. εκεηψλεηαη φηη ζηελ ππ’αξηζκ. 5361/23-02-2017 
γλσκνδφηεζε ηεο Σερληθνχ Αζθαιείαο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη επηπιένλ εηδηθφηεηεο 
δηθαηνχρσλ αιιά θαη είδε πνπ ζα ρνξεγεζνχλ, πέξαλ απηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη θαη εκπίπηνπλ 
ζηηο αλσηέξσ Τ.Α. 

 
Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ 
ησλ 74.388,84€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24% θαη ζα επηβαξχλεη ην πξνυπνινγηζκφ 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 ηνπ Γήκνπ ζηνπο παξαθάησ θσδηθνχο σο εμήο: 
 

Κ.Α. 
ΔΣΟΤ 
2017 

Γ/ΝΗ 
ΠΟΟ ποσ 
θα βαρύνει 
ηον Κ.Α. (€) 

10.6061.05 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 620,00 
15.6061.05 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 7.084,12 

20.6061.05 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  
ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ-ΟΥΗΜΑΣΩΝ 

39.883,36 

30.6061.05 ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 7.539,20 
35.6061.05 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΣΜΗΜΑ ΠΡΑΙΝΟΤ 17.201,28 
45.6061.05 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ - ΣΜΗΜΑ ΔΟΓΩΝ 2.060,88 

 
 
Όια ηα είδε αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε κειέηε ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο 
θαηαζθεπαζκέλα απφ πξσηνγελή πιηθά. Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε εγθεθξηκέλεο 
πξνδηαγξαθέο, ζα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο & ζήκα CE ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ. 
53361/2006 (ΦΔΚ 1503/Β’/11-10-2006), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
Οη ηηκέο κνλάδαο γηα θάζε είδνο ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζαο κειέηεο 
εθηηκήζεθαλ κε βάζε ηελ έξεπλα αγνξάο απφ ην ειεχζεξν εκπφξην.  



3 

 

Οη πνζφηεηεο ησλ πξνο πξνκήζεηα πξντφλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε κειέηε θαζνξίζηεθαλ κε 
βάζε ηηο θαηαζηάζεηο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ Γήκνπ, φπσο απηέο καο θνηλνπνηήζεθαλ κε ην ππ’αξηζκ. 
πξση. 1302/13-02-2017 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Γηνίθεζεο θαη Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ θαη ησλ 
ππ’αξηζκ. Πξση. 5361/23-02-2017 θαη 6471/06-03-2017 γλσκνδνηήζεσλ ηεο Σερληθνχ Αζθαιείαο 
ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο. 
 
Οη ζπλνιηθνί δηθαηνχρνη ζην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ Αγ. Παξαζθεπήο γηα ην έηνο 2017 αλέξρνληαη 
ζηνπο 231. ην πξνζσπηθφ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη κφληκνη θαη ανξίζηνπ ρξφλνπ ππάιιεινη θαζψο 
επίζεο ην πξνζσπηθφ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ππάιιεινη. 
 
Γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ζα δηελεξγεζεί ζπλνπηηθφο δηαγσληζκφο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε 
ρακειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή αλά νκάδα εηδψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%. Οη 
ππνςήθηνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα νπνηαδήπνηε εθ ησλ ηξηάληα έμη (36) 
νκάδσλ/εηδψλ ηεο παξνχζαο κειέηεο. 
 

Αγ. Παξαζθεπή, 08/03/2017 
ΤΝΣΑΞΗ 

Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ-ΟΥΗΜΑΣΩΝ 

 
 

ΑΙΚ. ΚΑΠΔΣΑΝΑΚΗ 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟ ΠΔ 

ΜΔ ΒΑΘΜΟ Α 

 
 

ΘΔΩΡΗΗ 
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ 

ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
 
 
 

Σ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ 
ΥΗΜΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ-ΤΓΔΙΟΝΟΛΟΓΟ 

ΜΔ ΒΑΘΜΟ Α 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 
Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
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ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ-ΟΥΗΜΑΣΩΝ 

ΜΔΛΔΣΗ :  
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ 2017 
Αξ. Μειέηεο 12/2017 

K.A. 10.6061.05, 15.6061.05, 20.6061.05, 
30.6061.05, 35.6061.05, 45.6061.05 

 Πξνυπνινγηζκφο:  
74.388,84€ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%) 
 
 

2. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνινπζνχλ πξνζδηνξίζηεθαλ απφ ηελ ππ’ αξηζκ. Πξση. 6471/06-
03-2017 γλσκνδφηεζε ηεο Σερληθνχ Αζθαιείαο ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο. 
 

ΟΜΑΓΑ 1. ΓΑΝΣΙΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΝΙΝΑ  

Πεδίο τρήζης: 
Δξγαζίεο ζηηο νπνίεο απαηηείηαη πξνζηαζία απφ απινχο κεραληθνχο θηλδχλνπο (ηξηβέο, ζπκπηέζεηο, 
εθδνξέο) ζε ζηεγλφ πεξηβάιινλ φπσο εξγαδφκελνη ζε απνξξηκκαηνθφξα, νηθνδφκνη, ζε θήπνπο, 
κεραλνηερλίηεο. 
Σετνικές προδιαγραθές: 
Μήθνο πεξίπνπ 27 cm. Σν εκπξφο κέξνο γαληηνχ θαη ηα δάθηπια απφ βφεην δέξκα κε ελίζρπζε 
απφ δεχηεξν ζηξψκα δέξκαηνο ζην εκπξφο κέξνο ηνπ θαη ην πίζσ κέξνο απφ βακβαθεξφ 
χθαζκα κε ειαζηηθή ηαηλία ζχζθημεο θαη εληζρπκέλε καλζέηα κε βνπιθαληζκέλν ειαζηηθφ. Μεγέζε 
30% Νν9, 70% Νν10. 
Πρόησπα: ΔΝ 388, 420 κε επίπεδα κεραληθψλ αληνρψλ 4,1,3,2 

 4 (ηξηβή) 

 1 (θνπή κε ιεπίδα) 

 3 (δηάζρηζε) 

 2 (δηάηξεζε)  
ήμανζη: 

 CE 

 Πξνκεζεπηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο 

 Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ κεραληθνχο θηλδχλνπο θαη νη θσδηθνί 4,1,3,2 
 

ΟΜΑΓΑ 2. ΓΑΝΣΙΑ ΑΠΟ PVC  

Πεδίο τρήζης: 
Όηαλ απαηηείηαη πξνζηαζία απφ ρεκηθνχο, κεραληθνχο θαη βηνινγηθνχο θηλδχλνπο, φπσο 
εξγαδφκελνη ζε απνξξηκκαηνθφξα (ελαιιαθηηθά), ζε θαζαξηζκνχο θάδσλ, ζε λεθξνηαθεία. 
Σετνικές προδιαγραθές: 
Μήθνο πεξίπνπ 27 cm. Τιηθφ θαηαζθεπήο PVC δηπιήο εκβάπηηζεο θαη εζσηεξηθή επέλδπζε απφ 
αλζηδξσηηθφ θαη αληηκηθξνβηαθφ πιηθφ. Θα θέξεη αληηνιηζζεηηθή δηακφξθσζε ζε φιε ηελ παιάκε . 
Διάρηζηα επίπεδα κεραληθψλ αληνρψλ 4,1,2,1 

 4 (ηξηβή) 

 1 (θνπή κε ιεπίδα) 

 2 (δηάζρηζε) 

 1 (δηάηξεζε) 
Πρόησπα: ΔΝ 388, 420, 374 
ήμανζη: 

 CE 

 Πξνκεζεπηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο 
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 Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ κεραληθνχο θηλδχλνπο θαη νη θσδηθνί 4,1,2,1 

 Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ ρεκηθέο νπζίεο 

 Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ κηθξννξγαληζκνχο 
 

ΟΜΑΓΑ 3. ΓΑΝΣΙΑ ΑΠΟ ΝΙΣΡΙΛΙΟ  

Πεδίο τρήζης: 
ε εξγαζίεο πνπ απαηηείηαη πξνζηαζία απφ ηζρπξά ρεκηθά ή κηθξννξγαληζκνχο φπσο ζηελ 
θαζαξηφηεηα θαη ζε ςεθαζκνχο. 
Σετνικές προδιαγραθές: 
Μήθνο 30 cm. Τιηθφ θαηαζθεπήο ληηξίιην κε εζσηεξηθή επέλδπζε απφ αληηκηθξνβηαθφ πιηθφ. Θα 
θέξεη αληηνιηζζεηηθή δηακφξθσζε παιάκεο. Mεγέζε 8- 9-10. 
Διάρηζηα επίπεδα κεραληθψλ αληνρψλ 3,1,0,1 

 3 (ηξηβή) 

 1 (θνπή κε ιεπίδα) 

 0 (δηάζρηζε) 

 1 (δηάηξεζε) 
Πρόησπα: ΔΝ 388, 420, 374 (JKL) 
ήμανζη: 

 CE 

 Πξνκεζεπηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο 

 Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ κεραληθνχο θηλδχλνπο θαη νη θσδηθνί 3,1,0,1 

 Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ ρεκηθέο νπζίεο (JKL) 

 Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ κηθξννξγαληζκνχο 
 

ΟΜΑΓΑ 4. ΓΑΝΣΙΑ ΑΠΟ ΤΦΑΜΑ ΚΑΙ ΝΙΣΡΙΛΙΟ  

Πεδίο τρήζης: 
Δξγαζίεο ζηηο νπνίεο ην εκπξφο κέξνο ηεο παιάκεο κπνξεί λα εθηεζεί ζε ρεκηθέο νπζίεο ή 
ζε πγξφ πεξηβάιινλ φπσο ζηα ζπλεξγεία ζπληήξεζεο ζε πγξφ πεξηβάιινλ, ζε πδξαπιηθνχο θαη ζε 
βαθέο. 
Σετνικές προδιαγραθές: 

Μήθνο πεξίπνπ 25cm 
Δκπξφο κέξνο παιάκεο απφ ληηξίιην ψζηε λα πξνζηαηεχεη απφ ρεκηθέο νπζίεο ελψ ην πίζσ απφ 
χθαζκα ψζηε λα είλαη πην εχρξεζην. 
Διάρηζηα επίπεδα κεραληθψλ αληνρψλ 4,1,3,2 

 4 (ηξηβή) 

 1 (θνπή κε ιεπίδα) 

 3 (δηάζρηζε) 

 2 (δηάηξεζε) 
Πρόησπα: ΔΝ 388, 420 
ήμανζη: 

 CE 

 Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο 

 Δηθνλφζεκν γηα πξνζηαζία απφ κεραληθνχο θηλδχλνπο θαη νη θσδηθνί 4,1,3,2 
 

ΟΜΑΓΑ 5. ΓΑΝΣΙΑ ΔΛΑΣΙΚΑ ΜΙΑ ΥΡΗΗ (ΤΚΔΤΑΙΑ 100 ΣΔΜΑΥΙΩΝ) 
Πεδίο τρήζης: 
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ρεκηθψλ νπζηψλ ή κηθξννξγαληζκψλ. 
Σετνικές προδιαγραθές:  

 Μήθνο πεξίπνπ 20 cm  

 Καηαζθεπή απφ ληηξίιην. 

 Δίλαη κίαο ρξήζεο θαη δελ έρνπλ ζεκαζία νη κεραληθέο αληνρέο. 

 Δίλαη ζπζθεπαζκέλα ζε θνπηηά αλά 100 ηεκάρηα.  

 Μεγέζε Μ, L, XL 
Πρόησπα: ΔΝ 374 
ήμανζη: 

 CE 
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 Πξνκεζεπηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο 

 Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ ρεκηθέο νπζίεο 

 Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ κηθξννξγαληζκνχο 
 

ΟΜΑΓΑ 6. ΓΑΝΣΙΑ ΤΓΚΟΛΛΗΣΩΝ  
Πεδίο τρήζης: 
πγθνιιήζεηο. 
Σετνικές προδιαγραθές: 

Γάληηα θαηαζθεπαζκέλα απφ εηδηθά επεμεξγαζκέλν δέξκα, πέληε δαθηχισλ, κε εζσηεξηθή 
επέλδπζε ηα νπνία παξέρνπλ πξνζηαζία απφ κεραληθνχο θηλδχλνπο, επαθή κε ζεξκφηεηα θαη απφ 
κηθξέο εθηνμεχζεηο ιεησκέλσλ κεηάιισλ. 
Διάρηζηα επίπεδα κεραληθψλ αληνρψλ 3,2,4,2 

 3 (ηξηβή) 

 2 (θνπή κε ιεπίδα) 

 4 (δηάζρηζε) 

 2 (δηάηξεζε) 

Διάρηζηα επίπεδα ζεξκηθψλ αληνρψλ 4,1,3,2,4,Υ 

 4 (αλαθιεμηκφηεηα) 

 1 (κεηάδνζε ζεξκφηεηαο κε επαθή) 

 3 (κεηάδνζε ζεξκφηεηαο κε αγσγή) 

 2 (κεηάδνζε ζεξκφηεηαο κε αθηηλνβνιία) 

 4 (κηθξά ζηαγνλίδηα απφ ιησκέλα κέηαιια) 

 Υ (κεγάια ζηαγνλίδηα απφ ιησκέλα κέηαιια) 
Πρόησπα: ΔΝ 388, 420, 407 
ήμανζη: 

 CE 

 Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο 

 Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ κεραληθνχο θηλδχλνπο θαη νη θσδηθνί 3,2,4,2 

 Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ ζεξκφηεηα θαη νη θσδηθνί 4,1,3,2,4,Υ 
 

ΟΜΑΓΑ 7. ΓΑΝΣΙΑ ΜΟΝΩΣΙΚΑ (ΚΛΑΗ 00)  
Πεδίο τρήζης: 
Δξγαζίεο ζε ρακειή ηάζε (γάληηα θιάζεο 00). 
Σετνικές προδιαγραθές: 
Μήθνο 30 cm. Καηαζθεπή απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ ρσξίο ξαθέο.  

Πρόησπο: ΔΝ 60903 
ήμανζη: 

 CE 

 Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο Πξντφληνο, αξηζκφο ζεηξάο 

 Κιάζε 00 (Πξνζηαζία κέρξη 500V) 

 RC (απμεκέλε κεραληθή αληνρή, αληνρή ζε φδνλ, νμέα, πεηξειαηνεηδή, ςχρνο) 

 Κσδηθφο εξγαζηεξίνπ πηζηνπνίεζεο. 

 Έηνο θαη κήλαο θαηαζθεπήο. 

 ήκα δηεζλνχο ειεθηξνηερληθήο επηηξνπήο (IEC) 
 

ΟΜΑΓΑ 8. ΓΑΝΣΙΑ ΑΛΤΟΠΡΙΟΝΟΤ  
Πεδίο τρήζης: 
Δξγαζίεο κε ρξήζε αιπζνπξίνλνπ. 
Σετνικές προδιαγραθές: 
Μήθνο πεξηπνπ 30 cm.  

Καηαζθεπή απφ δέξκα κε εηδηθή αλζεθηηθή ξαθή θαη καλζέηα αζθαιείαο κε πξνζηαζία έλαληη 
θνπήο θαη ζηα δχν γάληηα κε επίπεδν πξνζηαζίαο Class 0 (16 m/sec) θαηά ΔΝ 381-7 

Διάρηζηα επίπεδα κεραληθψλ αληνρψλ 3,1,3,2 

 3 (ηξηβή) 

 1 (θνπή κε ιεπίδα) 

 3 (δηάζρηζε) 
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 2 (δηάηξεζε) 
Πρόησπα: ΔΝ 388, ΔΝ 381-7 
ήμανζη: 

 CE 

 Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο Πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο 

 Πξνζηαζία απφ θνςίκαηα 

 Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ κεραληθνχο θηλδχλνπο θαη νη θσδηθνί 3,1,3,2 

 Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο Class 0 (16m/sec) 

 

ΟΜΑΓΑ 9. ΚΡΑΝΗ ΜΔ ΑΠΙΓΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΩΣΟΑΠΙΓΔ 

Πεδίο τρήζης: 
ε ρψξνπο φπνπ εθηεινχληαη εξγαζίεο κε ζφξπβν θαη εθηηλαζζφκελα ζσκαηίδηα (θνπέο 
δέλδξσλ, ρξήζε αιπζνπξίνλνπ, βελδηλνπξίνλνπ θαη ριννθνπηηθψλ). 
Κράνος  
Σετνικές προδιαγραθές: 

 Δμσηεξηθφ θέιπθνο απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ ABS, κε αζπίδην πξνζηαζίαο θαη αξζξσηά 
πξνζηαηεπηηθά απηηψλ.  

 Γηα λα είλαη πεξηζζφηεξν εξγνλνκηθφ ζα πξέπεη: 

 Οη θαηαθφξπθνη ηκάληεο ηνπ θεθαινδέκαηνο λα είλαη απφ ζπλζεηηθέο ίλεο θαη φρη απφ ζθιεξφ 
πιαζηηθφ. 

 Η ξχζκηζε ηνπ ηκάληα ηνπ απρέλα λα γίλεηαη κε θνριία κίαο θίλεζεο γηα λα ξπζκίδεηαη αθνχ έρεη 
θνξεζεί. 

 ηνλ ηκάληα πξνζψπνπ λα ππάξρεη αλζηδξσηηθή επέλδπζε, ε νπνία λα αληηθαζίζηαηαη θαη λα 
πιέλεηαη. 

 Να ππάξρνπλ νπέο αεξηζκνχ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ θπθινθνξία ηνπ αέξα.  
Πρόησπα: ΔΝ 397, EN 50365 (Κιάζε 0) 
ήμανζη: 

 CE 

 Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο 

 440 Vac 

 LD (πξνζηαζία απφ πιεπξηθή θξνχζε/παξακφξθσζε) 
Αζπίδιο  
Σετνικές προδιαγραθές: 
Οπηηθφο δίζθνο, κε κεηαιιηθφ πιέγκα. Η πξνζαξκνγή ζην θξάλνο επηηπγράλεηαη κε εηδηθφ 
ζηήξηγκα. 
Πρόησπο: ΔΝ 1731 
ήμανζη: 

 ην ζηήξηγκα: 

 CE 

 Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο Πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο 
Ωηοαζπίδες 
Σετνικές προδιαγραθές: 
Καηαζθεπαζκέλεο απφ αλζεθηηθφ ζπλζεηηθφ πιηθφ κε απνζπψκελα αθξψδε ππναιιεξγηθά 
καμηιάξηα. Σνπνζεηνχληαη ζην θξάλνο κε εηδηθά θιηπ. 
Πρόησπo: ΔΝ 352-3 

 SNR: 25-28dB.  

 Δίλαη ππνρξεσηηθή ε πξνζθφκηζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή δηαγξάκκαηνο κε ηελ εμαζζέληζε ηνπ 
αθνπφκελνπ ήρνπ αλά νθηάβα ζπρλνηήησλ. Σν δηάγξακκα πξέπεη λα ζπγθξηζεί κε ηα 
απνηειέζκαηα ηεο κέηξεζεο ψζηε ε ρξήζε ηνπο λα αληηκεησπίδεη ην ζπγθεθξηκέλν ζφξπβν 
 

ΟΜΑΓΑ 10. ΚΡΑΝΗ  
Πεδίο τρήζης: 

ε ρψξνπο φπνπ εθηεινχληαη εξγαζίεο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα, ζε ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο. 
Σετνικές προδιαγραθές: 
Δμσηεξηθφ θέιπθνο απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ HDPE. 
Γηα λα είλαη πεξηζζφηεξν εξγνλνκηθφ ζα πξέπεη: 

 Οη θαηαθφξπθνη ηκάληεο ηνπ θεθαινδέκαηνο λα είλαη απφ ζπλζεηηθέο ίλεο θαη φρη απφ ζθιεξφ 
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πιαζηηθφ. 

 Η ξχζκηζε ηνπ ηκάληα ηνπ απρέλα λα γίλεηαη κε θνριία κίαο θίλεζεο γηα λα ξπζκίδεηαη αθνχ έρεη 
θνξεζεί. 

 ηνλ ηκάληα πξνζψπνπ λα ππάξρεη αλζηδξσηηθή επέλδπζε ε νπνία λα αληηθαζίζηαηαη θαη λα 
πιέλεηαη 

 Να ππάξρνπλ νπέο αεξηζκνχ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ θπθινθνξία ηνπ αέξα.  
Πρόησπα: ΔΝ 397 - EN50365 
ήμανζη: 

 CE 

 Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο 

 1000 Vac (πξνζηαζία απφ ειεθηξηθφ ξεχκα) - Class 0 

 LD (πξνζηαζία απφ πιεπξηθή θξνχζε/παξακφξθσζε)  

 Δπίζεο ζα ππάξρεη θαη απηνθφιιεηε εηηθέηα ζηα ειιεληθά κε πιεξνθνξίεο γηα ηελ αζθαιή 
ρξήζε, ζπληήξεζε θαη απνζήθεπζε. 

 

ΟΜΑΓΑ 11. ΓΤΑΛΙΑ ΜΑΚΑ (GOGGLES)  
Πεδίο τρήζης: 
ε εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ πξνζηαζία απφ ρεκηθέο νπζίεο (πγξέο ή ζθφλεο) ή θαη απφ κεραληθνχο 
θηλδχλνπο (ηξνρφο, ηφξλνο θα). 
Σετνικές προδιαγραθές: 
Οπηηθφο δίζθνο, αξθεηά κεγάινο πνπ λα κελ εκπνδίδεη ηελ νξαηφηεηα κε αληηζακβσηηθή επέλδπζε, 
κε αληνρή έλαληη ηξηβήο πιαίζην ζηήξημεο ηνπ νπηηθνχ δίζθνπ κε ηκάληα ζηεξέσζεο θαη 
πξνζαξκνγήο ζην θεθάιη θαη νπέο έκκεζνπ αεξηζκνχ. 
Πρόησπo: ΔΝ 166 
ήμανζη:  
ην πιαίζην: 

 CE 

 Καηαζθεπαζηήο, Έηνο θαηαζθεπήο 

 Β Μεραληθή αληνρή 

 Σ Μεραληθή αληνρή 

 3 Πξνζηαζία απφ πγξέο ρεκηθέο νπζίεο. 

 4 πξνζηαζία απφ ζθφλε. 

 9 ιησκέλν κέηαιιν  
ηνλ νπηηθφ δίζθν: 

 1 Οπηηθή θιάζε 

 Β Μεραληθή αληνρή 

 Κ πξνζηαζία έλαληη ηξηβήο 

 Ν Αληηζακβσηηθή επέλδπζε 

 9 πξνζηαζία απφ ιεησκέλα κέηαιια 
 

ΟΜΑΓΑ 12. ΓΤΑΛΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ  
Πεδίο τρήζης: 
ε εξγαζίεο ζην χπαηζξν ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. 
Σετνικές προδιαγραθές: 

Οπηηθφο δίζθνο, κε πξνζηαζία έλαληη ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, επαξθή κεραληθή αληνρή, κε 
αληνρή έλαληη ηξηβήο θαη βξαρίνλεο ζηήξημεο ξπζκηδφκελνπ κήθνπο γηα θαιχηεξε πξνζαξκνγή. 
Πρόησπα: ΔΝ 166,169 
ήμανζη: 
ηνπο βξαρίνλεο: 

 CE 

 Καηαζθεπαζηήο, Έηνο θαηαζθεπήο 

 F Μεραληθή αληνρή 
ηνλ νπηηθφ δίζθν: 

 1 Οπηηθή θιάζε 

 6-2 ή 6-2.5 ή 5-2ή 5-2.5 πνπ ζπκβνιίδεη ηε δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο ηεο ειηαθήο 
αθηηλνβνιίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ππέξπζξνπ θάζκαηνο 
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 F Μεραληθή αληνρή 

 Κ πξνζηαζία έλαληη ηξηβήο 

 Ν πξνζηαζία απφ ζάκβσζε 
 

ΟΜΑΓΑ 13. ΚΡΑΝΗ ΜΔ ΔΝΩΜΑΣΩΜΔΝΟ ΑΠΙΓΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΣΟΞΟ  
Πεδίο τρήζης: 
Πξνζηαζία απφ ειεθηξηθφ ηφμν. 
Σετνικές προδιαγραθές: 
Η δηάηαμε ζα απνηειείηαη απφ: 

 Κξάλνο πξνζηαζίαο. 

 Δλζσκαησκέλν αζπίδην πξνζηαζίαο απφ ειεθηξηθφ ηφμν ζην εζσηεξηθφ ηνπ θξάλνπο ην νπνίν 
ζα είλαη δπλαηφ λα θαηεβαίλεη θαη λα θαιχπηεη ην πξφζσπν ηνπ ρξήζηε. 

 Γηάηαμε ρεηξηζκνχ κέζσ ηεο νπνίαο ν ρξήζηεο ζα αλεβάδεη ή ζα θαηεβάδεη ην αζπίδην θαηά ηελ 
θξίζε ηνπ. 
Η δηάηαμε ζα θέξεη ηε ζήκαλζε CE, ζα αθνινπζεί ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΔΝ 379 (θξάλνο) θαη ΔΝ 166, 
167 θαη 168 (αζπίδην) κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 
Κράνος  
Πρόησπο: ΔΝ 397 

 Θα έρεη ην ζχκβνιν ηεο δηειεθηξηθήο αληνρήο 1000 (Vac) 

 Σν θεθαιφδεκα ζα έρεη θαηαθφξπθνπο ηκάληεο απφ πιεθηέο ζπλζεηηθέο ίλεο ελψ νη ηκάληεο 
κεηψπνπ θαη απρέλα ζα είλαη απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ ρακειήο ππθλφηεηαο. 

 Η πξνζαξκνγή ηνπ κήθνπο ηνπ ηκάληα απρέλα ζα γίλεηαη κε θνριία ξχζκηζεο πνπ ζα επξίζθεηαη 
ζην πίζσ κέξνο ηνπ ηκάληα απρέλα 

 Θα ππάξρεη ππνζηάγσλν κε ξπζκηζηή κήθνπο 

 ην κέησπν ζα ππάξρεη ηκάληαο απνξξφθεζεο ηνπ ηδξψηα απφ δέξκα ή βακβαθεξφ χθαζκα. 

 ην εμσηεξηθφ ηκήκα ηνπ θειχθνπο ζα ε ππάξρεη δηάηαμε κε ηελ νπνία ζα ξπζκίδεηαη ε ζέζε 
ηνπ αζπηδίνπ. 
Αζπίδιο  
Πρόησπο: ΔΝ 166 σο εμήο: 

 Ο βαζκφο θιίκαθαο ζα είλαη 2 - 1.2 

 Η νπηηθή θιάζε ζα είλαη 1 

 Η κεραληθή αληνρή ζα είλαη επηπέδνπ θξνχζεο κέζεο ελέξγεηαο (ζχκβνιν Β) 

 Θα έρεη πξνζηαζία έλαληη ηξηβήο (ζχκβνιν Κ) θαη πξνζηαζίαο έλαληη ζάκβσζεο (ζχκβνιν Ν). 
 

ΟΜΑΓΑ 14. ΓΤΑΛΙΑ ΓΙΑ ΟΞΤΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΔ  
Πεδίο τρήζης: 
ε ζπγθνιιήζεηο κε αέξηα. 
Σετνικές προδιαγραθές: 
Γπαιηά ηχπνπ κάζθαο πνπ νη έγρξσκνη νπηηθνί δίζθνη κπνξνχλ λα αλαζεθψλνληαη (ηχπνο flip up) 
φηαλ δελ γίλεηαη ζπγθφιιεζε. Οη έγρξσκνη νπηηθνί δίζθνη πξέπεη λα κπνξνχλ λα αιιάδνπλ γηα λα 
ρξεζηκνπνηείηαη ε θαηάιιειε ζθίαζε αλάινγα κε ην είδνο ηεο εξγαζίαο θαη ηελ παξνρή αεξίνπ 
ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 169. 
Πρόησπα: ΔΝ 166, ΔΝ 175 
ήμανζη:  
ην πιαίζην: 

 CE 

 Καηαζθεπαζηήο, Έηνο θαηαζθεπήο 
ηνλ νπηηθφ δίζθν: 

 1 Οπηηθή θιάζε 

 4 έσο 8 βαζκφο ζθίαζεο 
 

ΟΜΑΓΑ 15. ΦΙΛΣΡΟΜΑΚΔ Ρ2 (ΜΔ ΒΑΛΒΙΓΑ ΔΚΠΝΟΗ)  
Πεδίο τρήζης: 
Καηά ηηο εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ πξνζηαζία απφ ζθφλε θαη νζκέο. 
Σετνικές προδιαγραθές: 

 Μάζθα κε ελζσκαησκέλν θίιηξν θαηαθξάηεζεο ζθφλεο απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ κε δηπιφ ηκάληα 
πξνζαξκνγήο πνπ ζα θαιχπηεη κχηε, ζηφκα θαη πεγνχλη. 
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 Θα θέξεη ελεξγφ άλζξαθα γηα ηελ θαηαθξάηεζε ησλ ηνμηθψλ νζκψλ. 

 Γηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζίεο αλά 10-20-30 ηεκάρηα. Αλ ηεξεζνχλ νη θαλφλεο πγηεηλήο κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί κέρξηο φηνπ ν ρξήζηεο αληηιεθζεί φηη δπζρεξαίλεηαη ε αλαπλνή ηνπ. 
Πρόησπο: ΔΝ 149 
ήμανζη: 
Η κάζθα θαη ηα θίιηξα πξέπεη λα έρνπλ αλεμίηεια ηππσκέλα ηα εμήο: 

 CE 

 FFP2 

 Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο 

 Κσδηθφο Δξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο 

 
 

ΟΜΑΓΑ 16. ΜΑΚΔ ΗΜΙΔΩ ΠΡΟΩΠΟΤ ΜΔ ΤΠΟΓΟΥΗ ΓΙΑ ΓΤΟ ΦΙΛΣΡΑ Α2P3 
Πεδίο τρήζης: 

Καηά ηηο εξγαζίεο κε ρεκηθέο νπζίεο θαη κηθξννξγαληζκνχο Δλδεηθηηθά ζε νξηζκέλεο 
πεξηπηψζεηο ζε απνξξηκκαηνθφξα, ζε θαζαξηφηεηα, ζε λεθξνηαθεία, ζε βαθέο. 
Σετνικές προδιαγραθές:  
Κπξίσο κάζθα κε ππνδνρή γηα δπν θίιηξα εθαηέξσζελ απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ κε ξπζκηδφκελνπο 
ηκάληεο πξνζαξκνγήο πνπ ζα θαιχπηνπλ κχηε, ζηφκα θαη πεγνχλη. 
Πρόησπο: ΔΝ 140 
ήμανζη:  
Η κάζθα πξέπεη λα έρεη αλεμίηεια ηππσκέλα ηα εμήο: 

 CE 

 Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο 

 

ΟΜΑΓΑ 17. ΦΙΛΣΡΑ Α2P3 

Σα θίιηξα ζα είλαη Α2 Ρ3 (ρξψκαηνο θαθέ θαη άζπξνπ) πνπ παξέρνπλ πξνζηαζία απφ νξγαληθά 
αέξηα θαη αηκνχο θαη ζσκαηίδηα . 
Σετνικές προδιαγραθές: 
Πρόησπο: ΔΝ 141 
ήμανζη:  
Σα θίιηξα πξέπεη λα έρνπλ αλεμίηεια ηππσκέλα ηα εμήο: 

 CE 

 Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο (θαη εκεξνκελία ιήμεο). 

 Θα ππάξρεη θαη ρξσκαηηθφο θψδηθαο (θαθέ θαη άζπξν) 

 

ΟΜΑΓΑ 18. ΝΙΣΔΡΑΓΔ PU (ΑΚΑΚΙ ME ΔΠΔΝΓΤΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣΤΠΟ - ΠΑΝΣΔΛΟΝΙ)  

Πεδίο τρήζης: 
Γηα φιεο ηηο εξγαζίεο κε βξνρή. 
ακάκι 
Σετνικές προδιαγραθές: 

 αθάθη θαηαζθεπαζκέλν απφ 100% πνιπεζηέξα, χθαλζε 300DOxford κε επηθάιπςε 
πνιπνπξεζάλεο (PU).  

 Να θέξεη ειαθξηά επέλδπζε γηα ην θξχν απφ 100% πνιπεζηέξα (πνπιίλα).  

 ην γηαθά λα θέξεη εζσηεξηθά αλαδηπινχκελε θνπθνχια θαη ηα καλίθηα λα έρνπλ εζσηεξηθά 
δεχηεξν καλίθη ζπέιεο.  

 Να θέξεη πεξηκεηξηθά ηνπ θνξκνχ θαη ζηα καλίθηα δπν νξηδφληηεο θαη δπν θάζεηεο 
αληαλαθιαζηηθέο ηαηλίεο αξγπξνχ ρξψκαηνο. 

 Να έρεη πνιπρξεζηηθέο ηζέπεο θαη αδηαβξνρνπνηεκέλεο ξαθέο.  

 Σν ρξψκα ηνπ ζα είλαη θίηξηλν.  

 Να θιείλεη κε θεξκνπάξ δηπιήο νιίζζεζεο ην νπνίν ζα θαιχπηεηαη κε παηηιέηα. 

 ην πίζσ κέξνο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζζέζεη ηα ζηνηρεία θαη ηνλ Λνγφηππν ηνπ Γήκνπ 
(έγρξσκε εθηχπσζε, ζα δνζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία). 
Πρόησπα: EN 20471, ΔΝ343 θαη ΔΝ 342 

 Δηθνλφζεκν γηα αληαλαθιαζηηθέο ελδπκαζίεο θαη ν θσδηθφο 3 

 ΔΝ 343 (3-1) 
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 ΔΝ 342  
Πανηελόνι 
Σετνικές προδιαγραθές: 

 Παληειφλη θαηαζθεπαζκέλν απφ 100% πνιπεζηέξα, χθαλζε 300DOxford κε επηθάιπςε 
πνιπνπξεζάλεο (PU) 

 Να έρεη ειαζηηθή κέζε γηα κεγαιχηεξε άλεζε.  

 Να θέξεη πεξηκεηξηθά ζηα κπαηδάθηα δπν νξηδφληηεο αληαλαθιαζηηθέο ηαηλίεο αξγπξνχ 
ρξψκαηνο. 

 Να έρεη αδηαβξνρνπνηεκέλεο ξαθέο. 

 Σν ρξψκα ηνπ ζα είλαη θίηξηλν. 
Πρόησπα: EN 20471θαη ΔΝ343 . 

 Δηθνλφζεκν γηα αληαλαθιαζηηθέο ελδπκαζίεο θαη ν θσδηθφο 2 

 ΔΝ 343 (3-1) 
 

ΟΜΑΓΑ 19. ΑΝΑΚΛΑΣΙΚA ΓΙΛΔΚA (ΜΔ ΛΟΓΟΣΤΠΟ) 
Πεδίο τρήζης: 
ε φζνπο εξγάδνληαη θνληά ζε θηλνχκελα νρήκαηα (απνξξηκκαηνθφξα, θαζαξηφηεηα).  
Σετνικές προδιαγραθές: 

 Γηιέθν κε έληνλα δηαθξηλφκελν θίηξηλν ρξψκα κε δχν νξηδφληηεο ισξίδεο απφ εηδηθφ 
αληαλαθιαζηηθφ πιηθφ. 

 Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ γηιέθνπ λα είλαη απφ βακβάθη (15%) θαη πνιπεζηέξαο (85%) ή 100% 
πνιπεζηέξα. 

 ην πίζσ κέξνο ησλ αλαθιαζηηθψλ γηιέθσλ, ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζζέζεη ηα ζηνηρεία θαη 
ηνλ Λνγφηππν ηνπ Γήκνπ (έγρξσκε εθηχπσζε, ζα δνζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία) 
Πρόησπα: ΔΝ 340, ΔΝ 471 
ήμανζη: 

 CE 

 Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο 

 Δηθνλφζεκν γηα αληαλαθιαζηηθέο ελδπκαζίεο θαη νη θσδηθνί 2, 2 

 

ΟΜΑΓΑ 20. ΑΝΑΚΛΑΣΙΚA ΓΙΛΔΚΑ ΓΙΑΣΡΗΣA (ΜΔ ΛΟΓΟΣΤΠΟ) 
Πεδίο τρήζης: 
ε φζνπο εξγάδνληαη θνληά ζε θηλνχκελα νρήκαηα (απνξξηκκαηνθφξα, θαζαξηφηεηα).  
Σετνικές προδιαγραθές: 

 Γηιέθν δηάηξεην γηα ρξήζε ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, κε έληνλα δηαθξηλφκελν θίηξηλν ρξψκα κε 
δχν νξηδφληηεο ισξίδεο απφ εηδηθφ αληαλαθιαζηηθφ πιηθφ. 

 Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ γηιέθνπ λα είλαη απφ βακβάθη (15%) θαη πνιπεζηέξαο (85%) ή 100% 
πνιπεζηέξα. 

 ην πίζσ κέξνο ησλ αλαθιαζηηθψλ γηιέθσλ, ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζζέζεη ηα ζηνηρεία θαη 
ηνλ Λνγφηππν ηνπ Γήκνπ (έγρξσκε εθηχπσζε, ζα δνζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία) 
Πρόησπα: ΔΝ 340, ΔΝ 471 
ήμανζη: 

 CE 

 Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο 

 Δηθνλφζεκν γηα αληαλαθιαζηηθέο ελδπκαζίεο θαη νη θσδηθνί 2, 2 

 

ΟΜΑΓΑ 21. ΚΑΠΔΛΑ  

Πεδίο τρήζης: 
Γηα φιεο ηηο εξγαζίεο ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο 
Σετνικές προδιαγραθές: 
Καπέιν ηχπνπ Jockey κε πξνζηαηεπηηθφ θέιπθνο απφ ABS γηα πξνζηαζία απφ ρηππήκαηα θαη 
γδαξζίκαηα. 
Πρόησπο: ΔΝ 812 
ήμανζη: 

 CE 

 Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο 
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ΟΜΑΓΑ 22. ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΑ ΠΑΝΣΔΛΟΝΙΑ ΤΛΟΣΟΜΙΑ  
Πεδίο τρήζης: 
Δξγαζίεο κε ρξήζε αιπζνπξίνλνπ 
Σετνικές προδιαγραθές: 
Παληειφλη γηα αιπζνπξίνλν κε πξνζηαηεπηηθφ ηχπνπ Α, απφ χθαζκα κεγάιεο αληνρήο 
PES/Cotton. Δπέθηαζε πθάζκαηνο πιάηεο/θνπκπηά γηα ηηξάληεο, ηξηπιή ξαθή ζηελ εζσηεξηθή 
κεξηά ηνπ παληεινληνχ 
Πρόησπα: ΔΝ 381-5 Class 1, Type A 1995 
ήμανζη: 

 CE 

 Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο 

 

ΟΜΑΓΑ 23. ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΑ ΑΚΑΚΙΑ ΤΛΟΣΟΜΙΑ (ΜΔ ΛΟΓΟΣΤΠΟ) 
Πεδίο τρήζης: 
Δξγαζίεο κε ρξήζε αιπζνπξίνλνπ 
Σετνικές προδιαγραθές: 
αθάθη γηα αιπζνπξίνλν κε πξνζηαζία ζηα καλίθηα θαη ψκνπο. 
Πρόησπα: ΔΝ 381-11, Class 1 
ήμανζη: 

 CE 

 Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο 
 

ΟΜΑΓΑ 24. ΦΟΡΜΔ ΔΡΓΑΙΑ (ΑΚΑΚΙ-ΜΔ ΛΟΓΟΣΤΠΟ)  
Πεδίο τρήζης: 
Γηα φιεο ηηο εξγαζίεο 
Σετνικές προδιαγραθές: 
αθάθη εξγαζίαο θαηαζθεπαζκέλν απφ 65% - 35% Polyester/Cotton 
Σζέπεο θαη ππνδνρέο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ 
 

ΟΜΑΓΑ 25. ΦΟΡΜΔ ΔΡΓΑΙΑ (ΠΑΝΣΔΛΟΝΙ)  
Πεδίο τρήζης: 
Γηα φιεο ηηο εξγαζίεο 
Σετνικές προδιαγραθές: 
Παληειφλη εξγαζίαο θαηαζθεπαζκέλν απφ 65% - 35% Polyester/Cotton 
Σζέπεο θαη ππνδνρέο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ 
 

ΟΜΑΓΑ 26. ΠΟΓΙΔ ΤΓΚΟΛΛΗΣΩΝ  
Πεδίο τρήζης: Ηιεθηξνζπγθνιιήζεηο 
Σετνικές προδιαγραθές: 
Πνδηέο απφ ππξίκαρν δέξκα κφζρνπ 60x90. 
Πρόησπο: ΔΝ 470-1 
ήμανζη: 

 CE 

 Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο 

 Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ ζεξκφηεηα 
 

ΟΜΑΓΑ 27. ΦΟΡΜΔ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ ΦΛΟΓΑ ΚΑΙ ΟΞΔΑ 

Πεδίο τρήζης: 
πγθνιιήζεηο 
Σετνικές προδιαγραθές: 

Οιφζσκε θφξκα απφ proban βάξνπο 300-330 gr/m2 
Πξνζηαζία απφ πςειέο ζεξκνθξαζίεο Καηεγνξίαο ΙΙ ΔΝ 340 - 470 -531. 
Πρόησπα: ΔΝ 11612, ΔΝ 11611, EN 1149-5, EN 13034 
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ΟΜΑΓΑ 28. ΓΑΛΟΣΔ S5 
Πεδίο τρήζης: 
Δξγαζίεο ζε χπαηζξν θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο. 
Σετνικές προδιαγραθές: 

 Αδηάβξνρε κπφηα απφ πνιπνπξεζάλε (PU) κε αληηνιηζζεηηθή ζφια, πξνζηαηεπηηθά δαθηχισλ 
θαη πξνζηαηεπηηθφ έλαληη δηάηξεζεο. Μεγέζε απφ 36-48. 

 Μφλσζε γηα ςχρνο CI. 
Πρόησπα: EN 20345:2011 – S5 SRC 
ήμανζη: 

 CE 

 Καηαζθεπαζηήο, θσδηθφο πξντφληνο, έηνο θαηαζθεπήο, κέγεζνο. 

 Σν ζχκβνιν S5 πνπ ζπκβνιίδεη 

 Πξνζηαζία δαθηχισλ 

 Απνξξφθεζε κεραληθήο ελέξγεηαο ζηε θηέξλα 

 Τδαηνπεξαηφηεηα θαη απνξξφθεζε λεξνχ 

 Πξνζηαζία ηεο ζφιαο έλαληη δηάηξεζεο 

 Αληηζηαηηθέο ηδηφηεηεο 

 

ΟΜΑΓΑ 29. ΚΑΦΑΝΓΡΑ S5 
Πεδίο τρήζης: 

Δξγαζίεο ζε θαζαξηζκνχο θάδσλ, ζαξψζξσλ, απνξξηκκαηνθφξσλ 
Σετνικές προδιαγραθές: 

 θάθαλδξν παληειφλη κε ηηξάληεο θαη ελζσκαησκέλεο κπφηεο απφ PVC βαξέσο ηχπνπ δηπιήο 
εκβάπηηζεο. 
Πρόησπο: EN 20347 – S5 
ήμανζη: 

 CE 

 Καηαζθεπαζηήο, θσδηθφο πξντφληνο, έηνο θαηαζθεπήο, κέγεζνο 

 Σν ζχκβνιν S5 πνπ ζπκβνιίδεη 

 Πξνζηαζία δαθηχισλ 

 Απνξξφθεζε κεραληθήο ελέξγεηαο ζηε θηέξλα 

 Τδαηνπεξαηφηεηα θαη απνξξφθεζε λεξνχ 

 Πξνζηαζία ηεο ζφιαο έλαληη δηάηξεζεο (ιάκα πέικαηνο ζπκθψλα κε ην ΔΝ 20345 S5) 

 Αληηζηαηηθέο ηδηφηεηεο 

 

ΟΜΑΓΑ 30. ΑΡΒΤΛΑ ΑΦΑΛΔΙΑ S3  
Πεδίο τρήζης: 
Γηα φιεο ηηο εξγαζίεο 
Σετνικές προδιαγραθές: 
Ηκηάξβπιν, κε χςνο πνπ λα πξνζηαηεχεη ηα ζθπξά, κε πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα δαθηχισλ θαη 
αληηνιηζζεηηθή ζφια πνιπνπξεζάλεο. Απφ δέξκα Nabuk ζνπελη, αλζηδξσηηθή επέλδπζε, κε 
πνιπκεξηθφ πιηθφ πξνζηαζίαο δαθηχισλ 200 Joule, έλζεην πξνζηαζίαο πέικαηνο απφ Kevlar, 
εηδηθή εζσηεξηθή δηαπλένπζα επέλδπζε, ζχκθσλα κε ην ΔΝ 20345, κεγέζε 36-48. 

Πρόησπα: ΔΝ 20345, S3, SRC 
ήμανζη: 

 CE 

 Καηαζθεπαζηήο, θσδηθφο πξντφληνο, έηνο θαηαζθεπήο, κέγεζνο 

 Σν ζχκβνιν S3 πνπ ζπκβνιίδεη 

 Πξνζηαζία δαθηχισλ 200 Joule 

 Απνξξφθεζε κεραληθήο ελέξγεηαο ζηε θηέξλα 
 Τδαηνπεξαηφηεηα θαη απνξξφθεζε λεξνχ 

 Πξνζηαζία ηεο ζφιαο έλαληη δηάηξεζεο 
 Αληηζηαηηθέο ηδηφηεηεο 

 ηε ζφια ζα θέξεη ζήκαλζε oil resistant 

 Βαζκφο αληηνιίζζεζεο SRC 
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ΟΜΑΓΑ 31. ΑΡΒΤΛΑ ΗΛΔΚΣΡΟΜΟΝΩΣΙΚΑ HRO  
Πεδίο τρήζης: 
Ηιεθηξνιφγνη 
Σετνικές προδιαγραθές: 
Ηκηάξβπιν, ρσξίο θαζφινπ κεηαιιηθά κέξε, κε χςνο πνπ λα πξνζηαηεχεη ηα ζθπξά, κε 
πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα δαθηχισλ θαη πέικαηνο θαη αληηνιηζζεηηθή ζφια ληηξηιηθή. Πνιπκεξηθφ 
πιηθφ πξνζηαζίαο δαθηχισλ 200J. Έλζεην απφ Kevlar.Γλήζην ιείν δέξκα, αεξηδφκελε θαη 
αλζηδξσηηθή επέλδπζε. Μεγέζε 39-48. 
Πρόησπο: ΔΝ 20345 κε δηειεθηξηθή αληίζηαζε ζφιαο ηνπιάρηζηνλ 14 KV 
ήμανζη: 

 CE 

 Καηαζθεπαζηήο, θσδηθφο πξντφληνο, έηνο θαηαζθεπήο, κέγεζνο 

 Γηειεθηξηθή πξνζηαζία 14ΚV 

 SB EP SRC WRU HRO FO 
 

ΟΜΑΓΑ 32. ΔΠΙΓΟΝΑΣΙΓΔ  
Πεδίο τρήζης: 

Οηθνδνκηθέο εξγαζίεο, δελδξνθεπνπξνί, ειεθηξνιφγνη, ζπλεξγεία ζπληήξεζεο, εξγάηεο 
λεθξνηαθείνπ 
Σετνικές προδιαγραθές: 
Οη επηγνλαηίδεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο σο εμήο: 

 Δζσηεξηθά, απφ πιηθφ πνπ ζα επηηξέπεη ηελ αλαπλνή ηνπ δέξκαηνο 

 Δμσηεξηθά, απφ πιηθφ πνπ ζα είλαη αλζεθηηθφ ζηελ ηξηβή, ζηηο ρεκηθέο νπζίεο, αληηνιηζζεηηθφ 
θαη εχθακπην.  

 Θα ζπλδένληαη κε δχν δεχγε ηκάλησλ πνπ ζα θιείλνπλ κε ηαηλίεο velcro. 
 

ΟΜΑΓΑ 33. ΑΝΑΚΟΠΣΔ - ΑΠΟΒΔΣΗΡΔ  

Πεδίο τρήζης: 
Δξγαζίεο ζε χςνο γηα ηηο νπνίεο είλαη δχζθνιν λα ζπλαξκνινγεζνχλ ηθξηψκαηα. 
Σετνικές προδιαγραθές: 

 Απνζβεζηήξεο ελέξγεηαο ηα νπνία είλαη ζπζηήκαηα πνπ απνζβέλνπλ ηελ ελέξγεηα ζε 
πεξίπησζε πηψζεο (ζπλήζσο κε ην μήισκα ηκήκαηνο ηνπο). Φ-12ριο θαη κήθνο 2Μ. 

 Αλαθφπηεο πηψζεο επαλαηπιηζζφκελνη κε ζπξκαηφζρνηλν Φ 4ριο θαη πιαζηηθφ θάιπκκα, 15M. 
Σα ζπζηήκαηα απηά κπινθάξνπλ θαηά ηελ πηψζε θαη ηε ζηακαηνχλ. 

 ε πεξίπησζε νξηδνληίσλ κεηαθηλήζεσλ πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε θίλεζε κέζσ 
ζπξκαηφζρνηλνπ αγθπξσκέλνπ ζε ζηαζεξά θαη αζθαιή ζεκεία κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα δηέξρεηαη ν 
απνζβεζηήξαο ή ν αλαθφπηεο. 
Πρόησπα: ΔΝ 355, ΔΝ 354 γηα απνζβεζηήξεο θαη ΔΝ 360 γηα αλαθφπηεο.  
ήμανζη: 

 CE 

 Καηαζθεπαζηήο, θσδηθφο πξντφληνο, έηνο θαηαζθεπήο, κέγεζνο 

 Κσδηθφο δηαπηζηεπκέλνπ εξγαζηεξίνπ, αξηζκφο παξηίδαο 
 

ΟΜΑΓΑ 34. ΟΛΟΩΜΔ ΔΞΑΡΣΗΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ 4 ΗΜΔΙΩΝ ΤΝΓΔΗ 
Πεδίο τρήζης: 
Δξγαζίεο ζε χςνο γηα ηηο νπνίεο είλαη δχζθνιν λα ζπλαξκνινγεζνχλ ηθξηψκαηα. 
Σετνικές προδιαγραθές: 
Οιφζσκε εμάξηπζε ε νπνία είλαη ζχζηεκα απφ ηκάληεο πνπ πεξηθιείνπλ ηα πφδηα ην ζηήζνο θαη 
ηε κέζε θαη έρνπλ δαθηπιίνπο ζχλδεζεο. 
Πρόησπα: ΔΝ 361, ΔΝ 358 
ήμανζη: 

 CE 

 Καηαζθεπαζηήο, θσδηθφο πξντφληνο, έηνο θαηαζθεπήο, κέγεζνο 

 Κσδηθφο δηαπηζηεπκέλνπ εξγαζηεξίνπ, αξηζκφο παξηίδαο 
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ΟΜΑΓΑ 35. ΑΝΑΚΛΑΣΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ ΗΜΑΝΗ 

Πεδίο τρήζης: 

 Θα ρξεζηκνπνηνχληαη σο πιηθά νδηθήο ζήκαλζεο, φπνπ είλαη αλαγθαίν λα δηαθφπηεηαη ε 
θπθινθνξία. 

 Θα είλαη πιήξσο αληαλαθιαζηηθνί (κε ελαιιαζζφκελνπο ιεπθνχο θαη θφθθηλνπο δαθηπιίνπο). 
Σετνικές προδιαγραθές: 

 Τιηθφ θαηαζθεπήο: Κανπηζνχθ 

 Ύςνο: 50 cm 

 Βάξνο: 2,2-2,4 Kg 

 Θα έρνπλ ηεηξαγσληθή βάζε ζε καχξν ρξψκα ζρεδηαζκέλε κε ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ηελ 
απφιπηε ηζνξξνπία . 

 Θα είλαη δπλαηφλ λα ηνπνζεηεζεί ν έλαο επάλσ ζηνλ άιιν κε ηξφπν πνπ ην ζπλνιηθφ χςνο λα 
κελ ππεξβαίλεη ην 20% ηνπ αξρηθνχ. 

 ην επάλσ κέξνο ζα ππάξρεη νπή γηα ηελ κεηαθνξά θαη ηελ ελαπφζεζή ηνπο. 

 Θα θέξνπλ δπν αληαλαθιαζηηθέο ηαηλίεο αξγπξνχ ρξψκαηνο πεξηκεηξηθά ηνπ θνξκνχ κε πιάηνο 
πεξ. 10 εθαη. ππεξπςειήο αληαλαθιαζηηθφηεηαο.  
 

ΟΜΑΓΑ 36. ΜΟΝΩΣΙΚΑ ΔΡΓΑΛΔΙΑ (ΔΣ)  
Πεδίο τρήζης: 
Δξγαζίεο ζε ρακειή ηάζε ηαπηφρξνλα κε ηα γάληηα. 
Σν ζεη ζα πεξηιακβάλεη απν έλα ηεκάρην πέλζα, θφθηε, θαηζαβίδη, ζηαπξνθαηζάβηδν, 
κπηνηζίκπηδν θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηε βεβαίσζε δηειεθηξηθήο εμέηαζεο. 
Πρόησπο: ΔΝ 60900 
ήμανζη: 

 Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο Πξντφληνο, αξηζκφο ζεηξάο 

 Έηνο θαηαζθεπήο 

 ήκα δηεζλνχο ειεθηξνηερληθήο επηηξνπήο (IEC) 
 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 
1. Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα νπνηαδήπνηε εθ ησλ ηξηάληα έμη (36) 
νκάδσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο. 
2. Γηα ηα είδε πνπ απαηηείηαη ε πξνκήζεηά ηνπο ζε δηαθνξεηηθά κεγέζε, ν αλάδνρνο ηεο θάζε 
νκάδαο ζα πξνζθνκίζεη ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ κεγεζψλ γηα θάζε είδνο πξνο δεηγκαηηζκφ 
πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζήζεη ε νξζή παξαγγειία ηνπο.  
 

Αγ. Παξαζθεπή, 08/03/2017 
ΤΝΣΑΞΗ 

Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ-ΟΥΗΜΑΣΩΝ 

 
 

ΑΙΚ. ΚΑΠΔΣΑΝΑΚΗ 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟ ΠΔ 

ΜΔ ΒΑΘΜΟ Α 

 
 

ΘΔΩΡΗΗ 
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ 

ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
 
 
 

Σ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ 
ΥΗΜΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ-ΤΓΔΙΟΝΟΛΟΓΟ 

ΜΔ ΒΑΘΜΟ Α 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 
Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ-ΟΥΗΜΑΣΩΝ 

ΜΔΛΔΣΗ :  
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ 2017 
Αξ. Μειέηεο 12/2017 

K.A. 10.6061.05, 15.6061.05, 20.6061.05, 
30.6061.05, 35.6061.05, 45.6061.05 
Πξνυπνινγηζκφο:  
74.388,84€ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%) 
 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΟΜΑΓΑ 

ΔΙΓΟ-ΟΜΑΓΑ CPV 
ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ ΣΔΜ. 

(€) 
ΜΔΡΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ (€) 
ΦΠΑ (€) 

ΓΔΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 
ΟΜΑΓΑ 

(€) 

1 
ΓΑΝΣΙΑ 
ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΝΙΝΑ 

18141000-9 1854 3,00 5.562,00 1.334,88 6.896,88 

2 ΓΑΝΣΙΑ ΑΠΟ PVC 18141000-9 175 3,00 525,00 126,00 651,00 

3 ΓΑΝΣΙΑ ΑΠΟ ΝΙΣΡΙΛΙΟ 18141000-9 86 2,00 172,00 41,28 213,28 

4 
ΓΑΝΣΙΑ ΑΠΟ ΤΦΑΜΑ 
ΚΑΙ ΝΙΣΡΙΛΙΟ 

18141000-9 22 1,00 22,00 5,28 27,28 

5 
ΓΑΝΣΙΑ ΔΛΑΣΙΚΑ ΜΙΑ 
ΥΡΗΗ (ΤΚΔΤΑΙΑ 
100 ΣΔΜΑΥΙΩΝ) 

18424300-0 104 8,00 832,00 199,68 1.031,68 

6 ΓΑΝΣΙΑ ΤΓΚΟΛΛΗΣΩΝ 18141000-9 1 5,00 5,00 1,20 6,20 

7 
ΓΑΝΣΙΑ ΜΟΝΩΣΙΚΑ 
(ΚΛΑΗ 00) 

18141000-9 12 26,00 312,00 74,88 386,88 

8 
ΓΑΝΣΙΑ 
ΑΛΤΟΠΡΙΟΝΟΤ 

18141000-9 14 50,00 700,00 168,00 868,00 

9 
ΚΡΑΝΗ ΜΔ ΑΠΙΓΙΟ 
ΠΡΟΣΑΙΑ & 
ΩΣΟΑΠΙΓΔ 

18143000-3 14 50,00 700,00 168,00 868,00 

10 ΚΡΑΝΗ 35121300-1 31 15,00 465,00 111,60 576,60 

11 
ΓΤΑΛΙΑ ΜΑΚΑ 
(GOGGLES) 

33733000-7 44 10,00 440,00 105,60 545,60 

12 
ΓΤΑΛΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ 

33733000-7 109 10,00 1.090,00 261,60 1.351,60 

13 

ΚΡΑΝΗ ΜΔ 
ΔΝΩΜΑΣΩΜΔΝΟ 
ΑΠΙΓΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΑΠΟ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΣΟΞΟ 

18143000-3 6 100,00 600,00 144,00 744,00 

14 
ΓΤΑΛΙΑ ΓΙΑ 
ΟΞΤΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΔ 

18143000-3 1 6,00 6,00 1,44 7,44 

15 
ΦΙΛΣΡΟΜΑΚΔ Ρ2 (ΜΔ 
ΒΑΛΒΙΓΑ ΔΚΠΝΟΗ) 

18143000-3 5152 1,50 7.728,00 1.854,72 9.582,72 

16 

ΜΑΚΔ ΗΜΙΔΩ 
ΠΡΟΩΠΟΤ ΜΔ 
ΤΠΟΓΟΥΗ ΓΙΑ ΓΤΟ 
ΦΙΛΣΡΑ Α2Ρ3 

18143000-3 23 15,00 345,00 82,80 427,80 

17 ΦΙΛΣΡΑ Α2P3 18143000-3 46 10,00 460,00 110,40 570,40 

18 

ΝΙΣΔΡΑΓΔ PU 
(ΑΚΑΚΙ ΜΔ ΔΠΔΝΓΤΗ 
& ΛΟΓΟΣΤΠΟ - 
ΠΑΝΣΔΛΟΝΙ) 

18221000-4 133 55,00 7.315,00 1.755,60 9.070,60 
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ΑΡΙΘΜΟ 
ΟΜΑΓΑ 

ΔΙΓΟ-ΟΜΑΓΑ CPV 
ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ ΣΔΜ. 

(€) 
ΜΔΡΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ (€) 
ΦΠΑ (€) 

ΓΔΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 
ΟΜΑΓΑ 

(€) 

19 
ΑΝΑΚΛΑΣΙΚΑ ΓΙΛΔΚΑ 
(ΜΔ ΛΟΓΟΣΤΠΟ) 

35113440-5 112 7,00 784,00 188,16 972,16 

20 
ΑΝΑΚΛΑΣΙΚΑ ΓΙΛΔΚΑ 
ΓΙΑΣΡΗΣΑ (ΜΔ 
ΛΟΓΟΣΤΠΟ) 

35113440-5 63 7,00 441,00 105,84 546,84 

21 ΚΑΠΔΛΑ 35113400-3 135 9,00 1.215,00 291,60 1.506,60 

22 
ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΑ 
ΠΑΝΣΔΛΟΝΙΑ 
ΤΛΟΣΟΜΙΑ 

35113400-3 14 100,00 1.400,00 336,00 1.736,00 

23 
ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΑ 
ΑΚΑΚΙΑ ΤΛΟΣΟΜΙΑ 
(ΜΔ ΛΟΓΟΣΤΠΟ) 

35113400-3 14 80,00 1.120,00 268,80 1.388,80 

24 
ΦΟΡΜΔ ΔΡΓΑΙΑ 
(ΑΚΑΚΙ ΜΔ 
ΛΟΓΟΣΤΠΟ) 

35113400-3 83 25,00 2.075,00 498,00 2.573,00 

25 
ΦΟΡΜΔ ΔΡΓΑΙΑ 
(ΠΑΝΣΔΛΟΝΙ) 

35113400-3 105 25,00 2.625,00 630,00 3.255,00 

26 ΠΟΓΙΔ ΤΓΚΟΛΛΗΣΩΝ 35113400-3 1 17,00 17,00 4,08 21,08 

27 
ΦΟΡΜΔ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΑΠΟ ΦΛΟΓΑ ΚΑΙ ΟΞΔΑ 

35113400-3 1 60,00 60,00 14,40 74,40 

28 ΓΑΛΟΣΔ S5 18816000-2 198 45,00 8.910,00 2.138,40 11.048,40 

29 ΚΑΦΑΝΓΡΑ S5  18143000-3 2 50,00 100,00 24,00 124,00 

30 
ΑΡΒΤΛΑ ΑΦΑΛΔΙΑ 
S3 

18830000-6 193 60,00 11.580,00 2.779,20 14.359,20 

31 
ΑΡΒΤΛΑ 
ΗΛΔΚΣΡΟΜΟΝΩΣΙΚΑ 
HRO 

18830000-6 6 60,00 360,00 86,40 446,40 

32 ΔΠΙΓΟΝΑΣΙΓΔ 35113400-3 50 10,00 500,00 120,00 620,00 

33 
ΑΝΑΚΟΠΣΔ - 
ΑΠΟΒΔΣΗΡΔ 

35121300-1 4 80,00 320,00 76,80 396,80 

34 

OΛΟΩΜΔ 
ΔΞΑΡΣΗΔΙ 
ΑΦΑΛΔΙΑ 4 ΗΜΔΙΩΝ 
ΤΝΓΔΗ 

35121300-1 4 80,00 320,00 76,80 396,80 

35 
ΑΝΑΚΛΑΣΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ 
ΗΜΑΝΗ 

34928460-0 31 15,00 465,00 111,60 576,60 

36 
ΜΟΝΩΣΙΚΑ ΔΡΓΑΛΔΙΑ 
(ΔΣ) 

31650000-7 6 70,00 420,00 100,80 520,80 

ΜΕΡΙΚΟ ΥΝΟΛΟ 59.991,00 

ΦΠΑ 24% 14.397,84 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 74.388,84 

 
Αγ. Παξαζθεπή, 08/03/2017 

ΤΝΣΑΞΗ 
Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ-ΟΥΗΜΑΣΩΝ 

 
 

ΑΙΚ. ΚΑΠΔΣΑΝΑΚΗ 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟ ΠΔ 

ΜΔ ΒΑΘΜΟ Α 

 
 

ΘΔΩΡΗΗ 
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ 

ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
 
 
 

Σ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ 
ΥΗΜΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ-ΤΓΔΙΟΝΟΛΟΓΟ 

ΜΔ ΒΑΘΜΟ Α 
 
 
 
 



18 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 
Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ-ΟΥΗΜΑΣΩΝ 

ΜΔΛΔΣΗ: 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ 2017 
Αξ. Μειέηεο 12/2017 

K.A. 10.6061.05, 15.6061.05, 20.6061.05, 
30.6061.05, 35.6061.05, 45.6061.05 
Πξνυπνινγηζκφο:  
74.388,84€ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%) 
 

4. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο είλαη ηα είδε αηνκηθήο πξνζηαζίαο εξγαδνκέλσλ γηα ην έηνο 2017, 
αλάινγα κε ηελ ζέζε εξγαζίαο ηνπο θαη ζχκθσλα κε: 
- Σελ Τ.Α. 53361 “Παξνρή κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο ησλ ΟΣΑ θαη κέηξα 

πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο” (ΦΔΚ 1503/Β’/11-10-2006). 
- Σελ Αξηζκ. νηθ. 31119 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 53361/2.10.2006 θνηλήο ππνπξγηθήο 

απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο ησλ ΟΣΑ θαη 
κέηξα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο» (ΦΔΚ 990/Β’/28-05-2008). 

- Σελ Τ.Α. Αξηζκ. ΣΣ 36586 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 53361/2.10.2006 θνηλήο ππνπξγηθήο 
απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο ησλ ΟΣΑ θαη 
κέηξα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο» (ΦΔΚ 1323/Β/30-07-2007). 

- Σηο ππ’αξηζκ. Πξση. 5361/23-02-2017 θαη 6471/06-03-2017 γλσκνδνηήζεηο ηεο Σερληθνχ 
Αζθαιείαο ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο. 

 
Γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ζα δηελεξγεζεί ζπλνπηηθφο δηαγσληζκφο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε 
ρακειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή αλά νκάδα εηδψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%. 
 
ΑΡΘΡΟ 2. ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
Ιζρχνπζεο δηαηάμεηο: 
- Ο Ν.2307/1995 (ΦΔΚ 13/Α’/15-6-1995) «Πξνζαξκνγή λνκνζεζίαο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ ηεο δηαηάμεηο γηα ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε θαη ηεο δηαηάμεηο». 
- Η Τ.Α. 53361 “Παξνρή κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο ησλ ΟΣΑ θαη κέηξα 

πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο” (ΦΔΚ 1503/Β’/11-10-2006). 
- Η Αξηζκ. νηθ. 31119 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 53361/2.10.2006 θνηλήο ππνπξγηθήο 

απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο ησλ ΟΣΑ θαη 
κέηξα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο» (ΦΔΚ 990/Β’/28-05-2008). 

- Η Τ.Α. Αξηζκ. ΣΣ 36586 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 53361/2.10.2006 θνηλήο ππνπξγηθήο 
απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο ησλ ΟΣΑ θαη 
κέηξα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο» (ΦΔΚ 1323/Β/30-07-2007). 

- Ο Ν.3852/20110 (ΦΔΚ 87/Α’/7-6-2010) «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

- Ο N.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α’/13-7-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 
αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην 
δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη ηεο δηαηάμεηο». 

- Ο Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α’/15-9-2011) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ 
έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Ν.3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο – Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία 
εμπγίαλζεο θαη ηεο δηαηάμεηο». 

- Η Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε Π1/2380/18-12-2012 (ΦΔΚ 3400/Β’/20-12-2012) «Ρχζκηζε ησλ 
εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 
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Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, 
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ». 

- Ο Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α’/8-8-2016), «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ». 

 
ΑΡΘΡΟ 3. ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο κειέηεο είλαη : 
α) Σερληθή Έθζεζε  
β) Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
γ) Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο  
δ) πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 
 
ΑΡΘΡΟ 4. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ - ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα νπνηαδήπνηε εθ ησλ ηξηάληα έμη (36) 
νκάδσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο. 
Η νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά ζα είλαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζπληεηαγκέλε ζχκθσλα κε ην 
ππφδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΓΙΑ ΚΑΘΔ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΟΜΑΓΑ ΔΙΓΏΝ φπσο 
παξνπζηάδεηαη ζην ζπλεκκέλν παξάξηεκα.  
Αληίζηνηρα ζα αλαθεξπρζνχλ κεηνδφηεο αλά νκάδα ή νκάδεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο. 
Κξηηήξην θαηαθχξσζεο απνηειεί ε ρακειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή αλά νκάδα εηδψλ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%. 
 
Η θάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη, ΔΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ, απφ: 
1. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

ζηελ νπνία ζα δειψλνληαη ηα εμήο: 
- Έιαβε γλψζε ηεο ππ' αξηζκ. 12/2017 κειέηεο ηνπ Σκήκαηνο Καζαξηφηεηαο & Γηαρείξηζεο 

Μεραλεκάησλ-Ορεκάησλ ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε 
απηήλ δηαηάμεσλ θαη απνδέρεηαη απηνχο πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα (ζε πεξίπησζε κε 
ζπκθσλίαο κε θάπνηνλ/νπο απφ ηνπο φξνπο απηνχο, νθείιεη λα ην αλαθέξεη ζηελ ππεχζπλε 
δήισζε πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή). 

- Η παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη ζε ρξφλν θαη ηφπν πνπ ζα ππνδεηθλχεη ε αξκφδηα 
ππεξεζία ηνπ Γήκνπ. 

- Σα παξαδνηέα είδε ζα είλαη ίδηα κε ηα πξνζθνκηδφκελα δείγκαηα. 
- Γηα ηα είδε πνπ απαηηείηαη ε πξνκήζεηά ηνπο ζε δηαθνξεηηθά κεγέζε, ζα πξνζθνκηζηεί ην 

ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ κεγεζψλ γηα θάζε είδνο πξνο δεηγκαηηζκφ πξνθεηκέλνπ λα 
αθνινπζήζεη ε νξζή παξαγγειία ηνπο.  

2. Πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο: Γηα θάζε πξνζθεξφκελν είδνο ζα πξνζθνκίδεηαη αληίγξαθν ηνπ 
πηζηνπνηεηηθνχ ζπκκφξθσζεο ζε ηζρχ γηα ηα απαηηνχκελα πξφηππα απφ 
δηαπηζηεπκέλνπο/αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο. εκεηψλεηαη φηη ην πξνζθνκηδφκελν 
αλά είδνο πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο, ζα θέξεη γηα θάζε πξνζθεξφκελν είδνο ηελ εκπνξηθή 
νλνκαζία θαη ηνλ αληίζηνηρν θσδηθφ είδνπο ελψ ζα αλαθέξεηαη ζην αληίζηνηρν πξνζθνκηδφκελν 
δείγκα.  

3. Γείγκα ηνπ θάζε πξνζθεξφκελνπ είδνπο. Σν θάζε δείγκα ζα θέξεη ηελ έλδεημε «ΟΜΑΓΑ …» κε 
ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ ηεο θαη ηελ νλνκαζία ηνπ είδνπο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο κειέηεο. εκεηψλεηαη φηη ηα δείγκαηα ησλ ηειηθψλ αλαδφρσλ ζα 
παξακείλνπλ ζηελ Τπεξεζία ψζηε λα ζπγθξίλνληαη κε ηα είδε πξνο παξάδνζε, ηα νπνία ζα 
είλαη ίδηα κε ηα αληίζηνηρα πξνζθνκηδφκελα δείγκαηα. Σα δείγκαηα ζα επηζηξέθνληαη ζηνλ 
αλάδνρν ακέζσο κεηά ηελ νξηζηηθή παξάδνζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εηδψλ ηεο θάζε νκάδαο. 

4. Βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο απφ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) παξαδφζεηο ζε ΟΣΑ εληφο ηνπ 2016. ε 
πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε πξνκήζεηαο εηδψλ αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία κε ηνλ Γήκν Αγίαο Παξαζθεπήο, ππνρξεσηηθά ζα 
θαηαζέζεη βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο. 

 
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελελήληα (90) εκεξψλ απφ 
ηελ επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο 
κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη' αλψηαην 
φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν µε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη 
ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ αλσηέξσ, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  
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ΑΡΘΡΟ 5. ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ – ΤΠΟΓΡΑΦΗ 
ΣΗ ΤΜΒΑΗ-ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ 
Κάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, γηα 
πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% ηεο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο. 
Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο, κεηά ηελ θαηά λφκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο, είλαη 
ππνρξεσκέλνο εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αλαθνίλσζεο, λα πξνζέιζεη γηα 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο 
εθηέιεζεο απηήο, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
Γηάξθεηα ζχκβαζεο : έλα (1) έηνο ή κέρξη εμάληιεζεο ησλ πνζψλ. 
 
ΑΡΘΡΟ 6. ΦΟΡΟΙ – ΣΔΛΗ – ΚΡΑΣΗΔΙ  
Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο, ηα ηέιε θαη ηηο θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ 
εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
ΑΡΘΡΟ 7. ΣΙΜΔ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ηειηθά ηελ παξνχζα 
πξνκήζεηα αλά νκάδα εηδψλ, ζα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. πλεπψο 
ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε ηηκή κνλάδαο ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηα πξνο πξνκήζεηα 
είδε ζα παξακέλεη ζηαζεξή γηα φζν ζα είλαη ζε ηζρχ ε ζχκβαζε γηα ηελ παξνχζα πξνκήζεηα, 
δειαδή κέρξη ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη ηεο ηειεπηαίαο παξάδνζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ 
ζχκθσλα κε φηη πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα κειέηε. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηνπο απφ ηελ πιεπξά 
ηνπ πξνκεζεπηή ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη αληίζεηε ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 
ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. ην πνζφ ηεο πηζαλήο νηθνλνκηθήο δηαθνξάο 
ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 
 
ΑΡΘΡΟ 8. ΤΜΒΑΗ 
Ο αλάδνρνο ηεο θάζε νκάδαο εηδψλ, κεηά ηελ θαηά λφκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο, είλαη 
ππνρξεσκέλνο εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αλαθνίλσζεο, λα πξνζέιζεη γηα 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο 
εθηέιεζεο απηήο. 
Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε 
θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη δελ θαηαζέζεη ηελ θαηά ην 
πξνεγνχκελν άξζξν εγγχεζε, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο εθπίπηεη απηνδίθαηα ππέξ ηνπ Γήκνπ. 
 
ΑΡΘΡΟ 9. ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΑ, ΠΑΡΑΓΟΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η παξαγγειία ησλ εηδψλ ζα γίλεη απφ θαζέλα απφ ηα εκπιεθφκελα ηκήκαηα μερσξηζηά. Η 
παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
παξαγγειίαο απφ ην εθάζηνηε Σκήκα ηνπ Γήκνπ ζε ζεκείν/α πνπ ζα ππνδεηρζεί/νχλ. 
Σα είδε ζα παξαδίδνληαη µε θξνληίδα θαη έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα 
ππνδεηθλχνληαη θάζε θνξά απφ ηνλ Γήκν Αγ. Παξαζθεπήο. 
Σα παξαδνηέα είδε πξέπεη λα είλαη ίδηα κε ηα πξνζθνκηζζέληα δείγκαηα. 
ε πεξίπησζε πνπ ηα παξαδνηέα είδε δελ θαηαηεζνχλ εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ δηαζηήκαηνο 
παξάδνζεο ή είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηα πξνζθνκηζζέληα δείγκαηα, ν αλάδνρνο ζα θεξχζζεηαη 
έθπησηνο. Η παξαιαβή ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα θαηά ην Νφκν επηηξνπή. 
 
ΑΡΘΡΟ 10. ΠΛΗΡΩΜΗ 
Η πιεξσκή ηνπ/ησλ πξνκεζεπηή/ηψλ ζα γίλεηαη ζηαδηαθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαιήο εθηέιεζεο 
ηεο πξνκήζεηαο θαη κε ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο θαη ηελ πξνζθφκηζε 
ησλ απαηηνχκελσλ θνξνινγηθψλ παξαζηαηηθψλ. 
 

Αγ. Παξαζθεπή, 08/03/2017 
ΤΝΣΑΞΗ 

Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ-ΟΥΗΜΑΣΩΝ 

 
ΑΙΚ. ΚΑΠΔΣΑΝΑΚΗ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟ ΠΔ 
ΜΔ ΒΑΘΜΟ Α 

 
 

ΘΔΩΡΗΗ 
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ 

ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
 
 

Σ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ 
ΥΗΜΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ-ΤΓΔΙΟΝΟΛΟΓΟ 

ΜΔ ΒΑΘΜΟ Α 
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5. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ-ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑ ΟΜΑΓΑ ΔΙΓΩΝ 

 

 
 

Οικονομική προζθορά ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2017 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2017 

ΟΜΑΓΑ …… 
 

Αρ. μελέηης: 12/2017 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 74.388,84€ (ΤΜΠ.ΦΠΑ 24%) 

 
αο ππνβάινπκε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά καο γηα ηελ 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2017 

 

ΟΜΑΓΑ ΔΙΓΩΝ ……. (να αναγραθεί ο αριθμός ηης ομάδας ) 

Α/Α ΔΙΓΟ-ΟΜΑΓΑ CPV 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

(ΣΔΜ) 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ 
ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΣΔΜ. 

(€) 

ΜΔΡΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

(€) 

      

ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ ……..  

ΦΠΑ 24%  

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ ………  

 
Η ζπλνιηθή ηηκή ηεο πξνθνξάο καο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα αλέξρεηαη ζηα : 
...............................................................................................................................................ΔΤΡΩ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%. 
(Σημείφζη προς προζθέρονηες: να αναγραθεί ολογράθφς η ηιμή ηης προζθοράς με ακρίβεια δύο 
δεκαδικών υηθίφν) 
 
 
Η πξνζθνξά καο ηζρχεη θαη δεζκεχεη ηελ εηαηξία καο κέρξη ηελ __/__/ 2017. 
(Σημείφζη προς προζθέρονηες: ηοσλάτιζηον ενενήνηα (90) ημερολογιακές ημέρες από ηην επόμενη 
ημέρα ηης διενέργειας ηοσ διαγφνιζμού). 
 
Με εκηίμηζη, 
(ονομαηεπώνσμο, ιδιόηηηα, ζθραγίδα, σπογραθή) 
 
 

 

Σηοιτεία προζθέροσζας Εηαιρείας 
(επφνσμία, διεύθσνζη, κλπ) 

Πξνο ηνλ Γήκν Αγ. Παξαζθεπήο 
Ηκεξνκελία: __/__/ 2017 

  


