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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020 

 

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ   ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

                     ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020 

              Προϋπολογισμού  Ευρώ 20.635,06 €  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 17 % , 

 ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ   
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ 
Δ ι α κ η ρ ύ σ  ε ι  

 
ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση προμήθειας 
ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020», συνολικού προϋπολογισμού : 20.635,06 ΕΥΡΩ  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 17 % , με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης θα είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, στο σύνολο του προϋπολογισμού  και σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 
20.635,06 € συμπ/νου ΦΠΑ 17 % . σύμφωνα με την υπ’ αρ. 18/2020 Μελέτη της  Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Λέρου.    
   

Προσκαλεί 
 
Τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη  
αναδόχου,  για την διενέργεια της ανωτέρω προμήθειας.  
 
 
 
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  

  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 2 
ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

ΑΡΘΡΟ 5 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ  

ΑΡΘΡΟ 6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 7 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
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ΑΡΘΡΟ 8 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΕΥΧΗ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΥΤΩΝ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 9 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 10 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

ΑΡΘΡΟ 11 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 12 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 14 
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

ΑΡΘΡΟ 15 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 17 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ)  

ΑΡΘΡΟ 18 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 19 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 20 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 21  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 22 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

ΑΡΘΡΟ 23 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ-ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 25 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 

ΑΡΘΡΟ 26 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 27 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 4 

ΑΡΘΡΟ 28 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 29 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ,ΦΟΡΟΙ,ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 30 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

    

  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ –
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

    

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ : ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

    

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

 
 
Άρθρο 1 Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Λέρου 

Οδός: Πλάτανος  

Ταχ.Κωδ.: 85400 

Τηλ.: 2244023632 

Telefax: 2247360240 

E-mail: promithiondlerou@yahoo.com 

Ιστοσελίδα: www.leros.gr 

 
Κωδικός NUTS:  Κοινή ονοματολογία των εδαφικών στατιστικών μονάδων 
NUTS 1: GR4  (Νησιά  Αιγαίου-Κρήτη) 
NUTS 2: GR 42 (Δωδεκάνησα) 
Ιστοσελίδα: www.leros.gr 

http://www.leros.gr/
http://www.leros.gr/
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H Αναθέτουσα αρχή είναι τοπική αρχή (Δήμος) και ανήκει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Αιγαίου. Η κύρια δραστηριότητά της είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού ορίστηκε με την 29/2020 (ΑΔΑ:Ω54ΑΩΛΓ-ΗΝ5) απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου. 
 
Άρθρο 2  
ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
2.1 Ο τίτλος της σύμβασης είναι : ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020», 

2.2 Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (Άρθρο 236 Ν.4412/2016) Η συνολική 

προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 20.635,06 €  

συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.17 % , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του 

Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

(Κ.Α 10.6061 : 1.000,00€):ΠΑΡΟΧΗ ΜΑΠ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 (Κ.Α 15.6061 : 3.000,00€)ΠΑΡΟΧΗ ΜΑΠ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ& ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 (Κ.Α 20.6061 : 6.000,00€)ΠΑΡΟΧΗ ΜΑΠ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
 (Κ.Α 25.6061 : 13.000,00€)ΠΑΡΟΧΗ ΜΑΠ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
 (Κ.Α 30.6061 : 10.000,00€)ΠΑΡΟΧΗ ΜΑΠ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 
 (Κ.Α 70.6061 : 1.200,00€)ΠΑΡΟΧΗ ΜΑΠ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του οικονομικού 
προϋπολογισμού του  οικ. Ετών 2020  
2.3 Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης (Άρθρο 281 παρ 2 εδ. ε του 
Ν.4412/2016) Αντικείμενο της Διακήρυξης είναι η ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια  με 
τίτλο :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 

2020»,. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, στο 

σύνολο του προϋπολογισμού  . Η υπό ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020και οι λοιπές ειδικές απαιτήσεις, περιλαμβάνονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας διακήρυξης 
 
ΑΡΘΡΟ 3 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
3.1 Διάρκεια σύμβασης (Άρθρο 281 παρ 2 εδ. ια και άρθρο 217 του Ν.4412/2016) Μεταξύ του 
Δήμου Λέρου θα υπογραφεί σύμβαση. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία 
υπογραφής της με τον ανάδοχο  και ως  το τέλος του έτους  2020 
 
ΑΡΘΡΟ 4 : ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπετε : 
 που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και 
σήμερα ισχύουν: 
  Το άρθρο 84 του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 
 
 Το Ν. 2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  
 Το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 
 
 Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
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 Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 
 
 Το Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173/Α΄) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων 

συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/Ε.Ο.Κ. του 

Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 

25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/Ε.Κ. του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335). 
 
 Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση 

του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 
 
 Το Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α') «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες Διατάξεις»  

 Το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/19-3-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 

αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών 

οργάνων και λοιπές διατάξεις » (Άρθρο 37 – Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ) 
 

 Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>) 
 

 Την με αρ 53361 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης-

Οικονομίας και Οικονομικών –Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Παροχή μέσων 

ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής) - ΦΕΚ 1503Β/11-

10-2006 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 31119 ΚΥΑ (ΦΕΚ 990/Β/28-05-2008 ) και με την 36586 

ΚΥΑ (ΦΕΚ 1323/Β/30-07-2007) και του Κώδικα ποτών και τροφίμων όπως αυτός ισχύει σήμερα 

και την KYA 43726/07.06.2019 (ΦΕΚ 2208/08.06.2019 τεύχος B’) που πρόσθεσε και νέες 

ειδικότητες εργαζομένων (καταμετρητές επιβλέποντες πολιτικοί μηχανικοί και τοπογράφοι, 

αποθηκάριοι κτλ 

 Το έγγραφο ΥΠΕΣ 43726/07.06.2019 «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε 
υπαλλήλους των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα 
προληπτικής ιατρικής». 

 του Ν.4605/2019 – ΦΕΚ 52/01-04-2019. 

 του Ν. 4555/2018 – ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης 

 

 Το Πρωτογενές αίτημα με αρ.πρωτ3123/04-06-2020  που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 
20REQ006816191   

 Την υπ’ αριθ. 275/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που έγινε έγκριση δαπάνης και 
δέσμευση πίστωσης ποσού: 848,84€  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 17% για το έτος 2020  σε 
βάρος του ΚΑ 10.6061 του  προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου με τίτλο: :«  ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ .»  
β).την βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή 
πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των 
προϋποθέσεων της παρ 1ατου άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο 
Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α 1 με ΑΔΑΜ ανάρτησης 20REQ006820373  

 Την υπ’ αριθ. 276/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που έγινε έγκριση δαπάνης και 
δέσμευση πίστωσης ποσού: 805,90€  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 17% για το έτος 2020  σε 
βάρος του ΚΑ 15.6061 του  προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου με τίτλο: :«  ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ .»  
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β).την βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή 
πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των 
προϋποθέσεων της παρ 1ατου άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο 
Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α 1 με ΑΔΑΜ ανάρτησης 20REQ006818533.   

 Την υπ’ αριθ. 277/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που έγινε έγκριση δαπάνης και 
δέσμευση πίστωσης ποσού: 2.570,96€  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 17% για το έτος 2020  σε 
βάρος του ΚΑ 20.6061 του  προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου με τίτλο: :«  ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ .»  
β).την βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή 
πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των 
προϋποθέσεων της παρ 1ατου άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο 
Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α 1 με ΑΔΑΜ ανάρτησης 20REQ006820481 

  Την υπ’ αριθ. 278/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που έγινε έγκριση δαπάνης και 
δέσμευση πίστωσης ποσού: 8.663,03€  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 17% για το έτος 2020  σε 
βάρος του ΚΑ 25.6061 του  προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου με τίτλο: :«  ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ .»  
β).την βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή 
πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των 
προϋποθέσεων της παρ 1ατου άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο 
Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α 1 με ΑΔΑΜ ανάρτησης 20REQ006820523.   

 Την υπ’ αριθ. 279/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που έγινε έγκριση δαπάνης και 
δέσμευση πίστωσης ποσού: 7.164,38€  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 17% για το έτος 2020  σε 
βάρος του ΚΑ 30.6061 του  προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου με τίτλο: :«  ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ .»  
β).την βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή 
πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των 
προϋποθέσεων της παρ 1ατου άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο 
Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α 1 με ΑΔΑΜ ανάρτησης 20REQ006820544.   

  Την υπ’ αριθ. 280/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που έγινε έγκριση δαπάνης και 
δέσμευση πίστωσης ποσού: 581,96€  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 17% για το έτος 2020  σε 
βάρος του ΚΑ 70.6061 του  προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου με τίτλο: :«  ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ .»  
β).την βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή 
πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των 
προϋποθέσεων της παρ 1ατου άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο 
Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α 1 με ΑΔΑΜ ανάρτησης 20REQ006820466 

 Την με αριθμό 107/2020  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής( ΑΔΑ :ΨΝΛΥΩΛΓ-2ΤΟ) με την 
οποία εγκρίθηκαν α) οι τεχνικές προδιαγραφές και β) καταρτίσθηκαν  οι όροι διακήρυξης της 
παρούσας,    

   Την με αριθμό 134/2020  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής( ΑΔΑ :ΩΦΙ0ΩΛΓ-ΛΥ9)  με την  
οποία : 
Α. Δεν αποδέχεται το με αριθ. πρωτ. 3919/30-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και 
Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών του Δήμου Λέρου, που συντάχθηκε στα πλαίσια του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας έτους 2020» και 
Β. αποφασίζει την επανάληψη του διαγωνισμού, χωρίς τροποποίηση της υπ’ αριθ. 18/2020 
μελέτης με τίτλο «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας έτους 2020» όπως αυτή συντάχθηκε 
από την Τ.Υ.Δ.Λ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό είκοσι χιλιάδων 
εξακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και έξι λεπτών του ευρώ (20.635,06€) με ΦΠΑ 17% και με τους 
ίδιους όρους, όπως αυτοί είχαν καθοριστεί με την υπ’ αριθ. 107/2020 με ΑΔΑ:ΨΝΛΥΩΛΓ-2ΤΟ 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

  τους όρους της παρούσας   

  τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς 
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και το σύνολο 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. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 : ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ (Άρθρα 253 & 335 παρ. 1 του Ν.4412/2016)  
Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις 
τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, 
οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση 
των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 
εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 
ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
 Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4, εδ. θ του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. Ειδικά, κατά τη διαδικασία 
σύναψης και εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 
νοούνται ιδίως τα προβλεπόμενα στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 
3863/2010. 
                                                         
 ΑΡΘΡΟ 6 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 327 του 
Ν.4412/2016)  
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με τη «διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού» του άρθρου 327 
του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της 
παρούσας.  
 
ΑΡΘΡΟ 7 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 
 1. α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
 β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
 γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 
 
 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς 
(άρθρο 254 παρ. 2 ν. 4412/2016). Ο Δήμος Λέρου μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις 
οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση. 
 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι του Δήμου Λέρου αλληλέγγυα και εις ολόκληρον (254 παρ. 5 ν. 4412/2016). 
Επιπρόσθετα, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής του 
άρθρου 12 της παρούσας 
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ΑΡΘΡΟ 8 : ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΕΥΧΗ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΑ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Άρθρα 2 παρ. 1 περ. 14, 281 και 331 Ν.4412/2016). 
 
 8.1. Έγγραφα σύμβασης  
Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περίπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 
4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα :  
α) Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της.  
β) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 9  
γ) Το συμφωνητικό  
δ) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 
αναθέτουσα Υπηρεσία 
 8.2 Σειρά ισχύος 
 Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση ή/και η εκτέλεση της 
σύμβασης, σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι 
σειρά ισχύος:  
1. Το συμφωνητικό.  
2. Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της  
3. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 
αναθέτουσα Υπηρεσία  
4. Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου 
 
 8.3 Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης  
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να έχουν ηλεκτρονική ελεύθερη άμεση και πλήρη πρόσβαση 
στα τεύχη του διαγωνισμού και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: α) στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr και β) στην ιστοσελίδα του Δήμου 
μας www.leros.gr. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στο 
γραφείο προμηθειών του Δήμου Λέρου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον, 
κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, αναλάβουν τα έξοδα της δαπάνης της 
ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω 
των ελληνικών ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών ταχυμεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς 
να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να παραλαμβάνουν τα έγγραφα της σύμβασης με  ηλεκτρονικό μέσο  αποστέλλοντας 
απλοποιημένη αίτηση στο παραπάνω ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  
8.4 Διευκρινίσεις – Συμπληρωματικές πληροφορίες (άρθρο 331 του Ν.4412/2016) 
 
 Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λπ. για τον 
διαγωνισμό, το αργότερο 6 μέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, αυτές 
θα παρέχονται εγγράφως από την Δήμου Λέρου, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
 
ΑΡΘΡΟ 9 : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 315 του Ν.4412/2016)  
 
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) 
ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει 
χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Για τυχόν 
παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 
97 του Ν.4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 10 : ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
 Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματά αυτής θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με 
το άρθρο 296 του Ν.4412/2016. Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το Ν.3861/2010 και θα δημοσιευθεί μια φορά σε τοπική εφημερίδα. Τον 
ανάδοχο της προμήθειας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, καθώς και η δαπάνη 
δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής. Σε περίπτωση 
άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του. Η παρούσα διακήρυξη μαζί με 
τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτική διακήρυξη μετά των παραρτημάτων της, ΤΕΥΔ, 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.leros.gr/
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έντυπο οικονομικής προσφοράς) θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας 
www.leros.gr. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11 : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Άρθρο 311 Ν.4412/2016) 
 Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας φρέσκου γάλακτος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016.  
 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12 : ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρα 73, 74 και 75 Ν. 4412/2016)  
 
12.1 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και 
αποτυπώνονται στο 10 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ), το οποίο 
αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών 
που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο 
οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 
και 73 παρ 4 εδ. α, β και θ του Ν. 4412/2016.  
 
12.2 ΤΕΥΔ (Άρθρο 79 παρ. 4 και 308 του ν. 4412/2016) Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: 
ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και διατίθεται στους οικονομικούς φορείς δωρεάν, μέσω της ιστοσελίδας του 
Δήμου Λέρου  σε δύο μορφές αρχείου αρχείο doc (σε επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο 
επικουρικά μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης για τη διευκόλυνση των οικονομικών 
φορέων προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και το υποβάλουν στην 
αναθέτουσα Υπηρεσία σε έντυπη μορφή.  
 
12.3 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (Παράρτημα Δ) είναι οι εξής: 
 
 Α) Να μη υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για 
έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως 
αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες). 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως (άρθρο 73 παρ. 1 του 
Ν.4412/16): αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), 
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οικονομικός 
φορέας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού της παρούσας περίπτωσης Α, 
μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν 
για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα 
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται 
σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το 
σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη 
απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που 
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 
του Ν. 4412/2016. 
 
 Β) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής 
ασφάλισης), σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ. (Λόγοι που σχετίζονται με την 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).  

http://www.leros.gr/
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Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  
Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα 
περίπτωση, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας 
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο 
δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του 
άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς. 
 
 Γ) Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή να μην έχει 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή να μη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 
νόμου. 
 
 Ο   Δήμος Λέρου μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ 
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη 
τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  
Τα σχετικά στοιχεία της περίπτωσης Γ αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που 
σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα).  
 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, ο 
Δήμος Λέρου αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω 
πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις καταστάσεις 
των παραπάνω περιπτώσεων Α, Β & Γ. 
 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» του προσωρινού αναδόχου είναι τα αναφερόμενα στο άρθρο 
17.1 της παρούσας.  
 
Ο Δήμος Λέρου μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαγωνισμού να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά 
που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής Α, Β και Γ περιγράφονται 
αναλυτικά στο άρθρο 17 της παρούσας «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ- ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ», 
όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 
 
12.4 Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:  
 
- Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από τον  Δήμο Λέρου και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ και VI) 
συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη 
έχουν επιλεγεί από  τον Δήμο Λέρου όπως εμφαίνονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ του Παραρτήματος 
Ε της παρούσας. 
– Το μέρος ΙΙ.Α συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς. 
 - Το μέρος ΙΙ.Β συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς. 
 - Το μέρος ΙΙ.Δ συμπληρώνεται στην περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης (βλέπε άρθ. 12.6 της 
παρούσας). 
 - Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την 
υπογραφή του κατά νόμο υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου 
της υπογραφής. Επισημαίνεται ότι :  
• Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να 
υποβάλει ένα ΤΕΥΔ.  
• Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να 
υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV (βλέπε άρθ. 12.5 της παρούσας)  
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• Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό μορφή 
υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής της αξίας, τότε 
υποβάλλεται μαζί με το ΤΕΥΔ του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και χωριστό ΤΕΥΔ εκ 
μέρους του/των υπεργολάβου/ων (βλέπε άρθ. 12.6 της παρούσας) 
 • Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν το 
ίδιο ΤΕΥΔ.  
 
12.5 Ενώσεις οικονομικών φορέων (Άρθρα 96, 254 και 315 Ν.4412/2016)  
α) Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί 
σε αυτή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι 
αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 
 β) Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ.Α . 
[Τρόπος συμμετοχής] και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους 
ερωτήματα α, β και γ. Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα – μέλος 
της ένωσης, στα οποία παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II 
έως ΙV. 12 
 γ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι  του Δήμου Λέρου αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης 
της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
 12.6 Υπεργολαβία (Άρθρα 287 και 336 Ν.4412/2016) 
 
 α) Ο  Δήμος  Λέρου απαιτεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα 
(ποσοστό) της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει, συμπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.Δ του ΤΕΥΔ. 
 
 β) Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 336 του Ν. 4412/2016, όταν ο προσφέρων προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνάει το 30%, τότε 
υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τις ενότητες Α, Β και Γ του Μέρους ΙΙΙ του ΤΕΥΔ για καθέναν από τον/τους 
υπεργολάβο/ους, προκειμένου να επαληθευτεί η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των 
άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016.  
Επισημαίνεται πως όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού, τότε ο  Δήμος  Λέρου απαιτεί από τον προσφέροντα να τον/ τους 
ανντικαταστήσει. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 13 : ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
(Άρθρα 96, 315 και 331 του N.4412/2016) 
 
 13.1 Τόπος / χρόνος διενέργειας διαγωνισμού. 
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λέρου στην διεύθυνση  Δήμος 
Λέρου  Πλάτανος  85400 Λέρος , ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
 Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 
25-08-2020, ημέρα Τρίτη.  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ.  
(ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών). 
 
 
13.2 Τόπος / χρόνος υποβολής προσφορών  
 
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του  Δήμου Λέρου, στην διεύθυνση 
της παραγράφου 13.1 άνω.  
 
Οι προσφορές υποβάλλονται με : (α) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του  Δήμου Λέρου, είτε 
 
 (β) με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς τον Δήμο Λέρου  
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Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής ή courier) ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, περιπτώσεις 
α και β άνω, οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο 
πρωτόκολλο του  Δήμου Λέρου, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού, 
δηλαδή μέχρι και τις 25-08-2020,ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00π.μ.. Ο  Δήμος Λέρου δεν φέρει 
ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται 
ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα 
έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η ο Δήμος Λέρου ειδοποιηθεί 
εγκαίρως. Προσφορές που περιέρχονται στον   Δήμο Λέρου με οποιονδήποτε τρόπο πριν από 
την ως άνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται και 
φυλάσσονται από τον Δήμο Λέρου και παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού προ της 
εκπνοής της προθεσμίας παραλαβής προσφορών που ορίζεται στο επόμενο εδάφιο γ. 
 
 (γ) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημέρα διενέργειας διαγωνισμού, ήτοι 
στις τις 25-08-2020,ημέρα Τρίτη  και μέχρι τις 11.00 π.μ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής 
των προσφορών).  
 
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της 
ή την ακριβή ώρα που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από τον Δήμο Λέρου και την ακριβή 
ώρα που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 
 
Ο  Δήμος Λέρου παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις :  
 
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία 
13 που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, 
 
 β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης 
είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. Όταν οι 
πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από τον Δήμου Λέρου  να παρατείνει τις προθεσμίες. 
 
ΑΡΘΡΟ 14 : ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (άρθρα 92 έως 96 και 315 του Ν.4412/2016)  
 
14.1 Τρόπος υποβολής προσφορών Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε 
σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται 
ευκρινώς τα ακόλουθα: Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ 
……………………………………………………………………………………... [αναγράφονται τα στοιχεία του 
προσφέροντος, δηλαδή : επωνυμία του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης τις 
επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία 
επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail)] Για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό: 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020»,.» 
Αριθμός Διακήρυξης : ……/…..-…….-2020 . 
 
Αναθέτουσα Υπηρεσία: ΔHMOΣ ΛΕΡΟΥ  
 
(Δνση :ΠΛΑΤΑΝΟΣ ,85400 ,ΛΕΡΟΣ )  
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: …../0…../2020 και ώρα 11:00π.μ.  
 
Ο κύριος φάκελος περιέχει τα ακόλουθα:  
 
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (βλέπε παρ. 
14.2.A της παρούσας)  
 
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» (βλέπε παρ. 14.2.B της 
παρούσας). Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 
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τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον 
κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.  
 
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος περιέχει 
το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην παρ 14.2.Γ της παρούσας. 
 
 Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
 14.2 Περιεχόμενο επί μέρους φακέλων  
 
14.2.Α Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Άρθρο 93 Ν.4412/2016)  
 
Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει τα εξής:  
 
Ι. το ΤΕΥΔ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της 
παρούσας. 
 
 14.2.Β Τεχνική προσφορά 
 
 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί από την Δήμο Λέρου  και περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων 
ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω 
παράρτημα (άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016).  
 
14.2.Γ  Παρουσίαση Δείγματος (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) 
  
 Οι υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται να υποβάλλουν µέσα στο φάκελο της τεχνική τους 

προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση,  

α) πιστοποιητικά από ανεξάρτητα διαπιστευμένα εργαστήρια ή δηλώσεις συµµόρφωσης 

κατασκευαστών β) τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών από τα οποία θα προκύπτει η 

συμμόρφωση τους µε τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης και γ) υπεύθυνη 

δήλωση, του νοµίµου εκπροσώπου της 

εταιρείας (Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.) ή του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου για ατοµικές 

επιχειρήσεις, στην οποία θα αναφέρεται ότι το έτος κατασκευής των προς προμήθεια ειδών δεν 

θα είναι µμεγαλύτερος των δέκα οκτώ (18) µηνών. 

Επίσης, οι υποψήφιοι προµηθευτές, µαζί µε την τεχνική τους προσφορά θα πρέπει να 

καταθέσουν και δείγµατα των εξής υπό προµήθεια ειδών: 

Γάντια Δερματοπάνινα  

1. Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο NBR 

2. Γάντια latex 

3. Παπούτσια ασφαλείας τύπου σαμπό 

4. Νιτσεράδα  

 

Η αδυναμία προσκόμισης δείγματος για επίδειξη από τον υποψήφιο προμηθευτή ως 

περιγράφεται ανωτέρω είναι λόγος αποκλεισμού της προσφοράς του. 

Επίσης, ο οριστικός ανάδοχος , μετά την υπογραφή της σύμβασης  θα πρέπει, για την ορθή 

διαστασιολόγηση των ειδών, να προσκομίσει τα δείγματα των εξής υπό προμήθεια ειδών: 
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1. Γάντια Δερματοπάνινα  

2. Γάντια από PVC 

3. Γάντια από PVC – NEOPRENE 

4. Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο NBR 

5. Γάντια από νιτρίλιο 

6. Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο 

7. Γάντια latex 

8. Γάντια ελαστικά µιας χρήσης (µία συσκευασία ανά μέγεθος) 

9. Γάντια μονωτικά 

10. Γάντια για δίκυκλο 

11. Κράνος ασφαλείας για εργοτάξιο 

12. Κράνος για δίκυκλο 

13. Υποδήματα ασφαλείας τύπου S3 

14. Υποδήματα μονωτικά ηλεκτρολόγων 

15. Παπούτσια ασφαλείας τύπου σαμπό 

16. Ανακλαστικό γιλέκο (ένα γιλέκο ανά μέγεθος) 

17. Νιτσεράδα (ένα τεμάχιο ανά μέγεθος) 

18. Ρόμπα υφασμάτινη (ένα τεμάχιο ανά μέγεθος) 

19. Φόρμα εργασίας σακάκι παντελόνι (ένα τεμάχιο ανά μέγεθος) 

20. Μπουφάν εργασίας με ανακλαστικές ταινίες (ένα τεμάχιο ανά μέγεθος) 

21. Μπλούζες φούτερ (ένα τεμάχιο ανά μέγεθος) 

22. Μπλουζάκια καλοκαιρινά (ένα τεμάχιο ανά μέγεθος) 
 
14.2.Δ Οικονομική προσφορά (Άρθρο 95 Ν.4412/2016)  
 
 1. Ο φάκελος «Οικονομική προσφορά» θα περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς 
(περιλαμβάνεται στην παρούσα διακήρυξη, και αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέρου 
με τα λοιπά τεύχη της σύμβασης), συμπληρωμένο (η τιμή σε ευρώ), υπογεγραμμένο και 
σφραγισμένο από τον νόμιμο/ -ους εκπρόσωπο/ -ους του οικονομικού φορέα. Η οικονομική 
προσφορά υπογράφεται κατά περίπτωση από τον νόμιμο/ -ους εκπρόσωπο/ -ους του νομικού 
προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους φορείς που την αποτελούν είτε από 
τον κοινό εκπρόσωπό τους. 
 
 2. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 
άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020»,. Οι προσφέροντες υποβάλλουν 
υποχρεωτικά συμπληρωμένο, το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της παρούσης, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 68 του Ν.3863/2010, από το οποίο προκύπτει το συνολικό 
κόστος των προσφερόμενων ειδών άνευ Φ.Π.Α και συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η 
προσφερόμενη τιμή θα αιτιολογεί και θα δικαιολογεί πλήρως το προσφερόμενο αντάλλαγμα Το 
συνολικό κόστος της προμήθειας, είναι το ποσό που έχει συμπληρωθεί στο πεδίο «Μερικό 
Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.)» του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της παρούσας διακήρυξης. 
 
 Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει την 
χαμηλότερη τιμή στο πεδίο «Μερικό Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.)» του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος Γ΄ της παρούσας διακήρυξης.  
 
Όλες οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ.  
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3. Επισημαίνεται ότι απορρίπτεται προσφορά : 
 
 α) στην οποία δεν συμπληρώνεται έστω και ένα πεδίο του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.  
 
β) στην οποία δεν συμπληρωθούν αριθμητικώς και ολογράφως το πεδίο «Γενικό Σύνολο (συμπ. 
Φ.Π.Α.)» του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.  
 
γ) στην οποία δεν συμπίπτουν οι τιμές (αριθμητική και ολογράφως) των πεδίων του ΕΝΤΥΠΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.  
 
δ) Επιτρέπονται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία στις αναγραφόμενες τιμές του ΕΝΤΥΠΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.  
 
Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά 
σφάλματα o  ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα 
διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 310 παρ 4 του Ν.4412/2016.  
 
14.3 Γλώσσα  
 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 
ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  
 
Τα τεχνικά φυλλάδια και τα δικαιολογητικά με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 
υποβληθούν και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.  
 
Για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην 
ελληνική γλώσσα.  
 
14.4 Λοιπά στοιχεία  
 
- Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του. 
 
 - Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, καθώς και τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα υποβάλλονται 
και γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014 
 
 - Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των 
όρων της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης. 15 ΑΡΘΡΟ 15 : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρα 96, 100, 310, 311, 315 και 327 παρ 2 του Ν.4412/2016) – 
ισότιμες προσφορές (άρθρο 90 Ν.4412/2016)  
 
15.1 Έναρξη διαδικασίας  
 
Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρ. 13.1 της παρούσας. Η έναρξη υποβολής των 
προσφορών που κατατίθενται κατά την παραπάνω ημερομηνία στην αρμόδια επιτροπή 
κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης υποβολής αυτών. Η 
παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή που έχει εμπρόθεσμα 
αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων 
οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της 
λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.  
 
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές και επιστρέφονται 
χωρίς να αποσφραγισθούν.  
 
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων 
στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι παριστάμενοι στην 
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διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και 
παραστατικό εκπροσώπησης.  
 
15.2 Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής : 
 
 α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και 
σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο 
αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν 
προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του 
ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των 
οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το 
παραπάνω όργανο και κρατούνται, προκειμένου να αποσφραγισθούν αφού ολοκληρωθεί η 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.  
 
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 
σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την 
απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δε γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών 
προσφορών που είναι σύμφωνες με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης. 
 
 γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά 
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται και 
ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών και κατάταξης. Η αποσφράγιση αυτή γίνεται στην ίδια 
δημόσια συνεδρίαση, ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, σε 
ώρα που ανακοινώνει η Επιτροπή. Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε κλειστή 
συνεδρίαση ελέγχει τις οικονομικές προσφορές, συντάσσει πίνακα τιμών και σειράς κατάταξης 
των προσφορών και γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α) και β) οι φάκελοι της οικονομικής 
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά κρατούνται μέχρι την λήξη της διαδικασίας.  
 
Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν την ίδια 
ακριβώς τιμή στο πεδίο «Μερικό Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.)» του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ο Δήμος Λέρου  επιλέγει τον προσωρινό ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που έχουν προσφέρει την ίδια 
τιμή και το αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό. 
 
 15.3 Τα πρακτικά με τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του 
Δήμου Λέρου  ο οποίος  κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της 
ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 και τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 της παρούσας. 
 
 ΑΡΘΡΟ 16 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (Άρθρα 103, 315 
Ν.4412/2016)  
 
16.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Δήμος Λέρου  ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») για να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
ν. 4250/2014, των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στα μέρη ΙΙ και ΙΙΙ του 
ΤΕΥΔ. 16 Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 
παραδίδεται στην αρμόδια επιτροπή. 
 
 16.2 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν. Ο Δήμος Λέρου μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό 
επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για πέντε (5) επιπλέον ημέρες.  
 
16.3 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο 
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προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω 
δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των μερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β 
και ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ, τότε εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του 
άρθρου 103 του Ν. 4412/2016. 
 
 16.4 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την αρμόδια επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Υπηρεσία για τη 
λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) είτε 
για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των 
παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την εν λόγω απόφαση κατακύρωσης (Πρβλ. 
άρθρο 316 του Ν. 4412/2016).  
 
16.5 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
 
ΑΡΘΡΟ 17: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) (Άρθρα 80 και 308 του 
Ν.4412/2016)  
 
17.1 Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο 
προσωρινός ανάδοχος στην προθεσμία του άρθ. 16.1 της παρούσας είναι τα εξής: 
 
 Α) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με 
ποινικές καταδίκες), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου 
που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική Υπηρεσία, από το οποίο προκύπτει ότι 
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Τα δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να έχουν ημερομηνία 
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου. Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα 
πρόσωπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12.3 Α της παρούσας. 
 
 Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης): 
 
 Ι) για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.  
 
ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την 
αρμόδια, κατά περίπτωση, Υπηρεσία του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι 
υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική 
ασφάλιση).  
 
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο και 
στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος της. Σε περίπτωση υπεργολαβίας του 
άρθρου 12.6.β της παρούσας, υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο. 
 
 Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα ή 
επαγγελματικό παράπτωμα):  
 
Ι) για τις καταστάσεις της περίπτωσης Γ του άρθρου 12.3 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια, κατά περίπτωση Υπηρεσία. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό 
ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στην περίπτωση Γ του άρθρου 12.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Υπηρεσίας, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Τα 
ανωτέρω πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης του τελευταίου τριμήνου.  
 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι 
τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση Γ του 
άρθρου 12.3. 
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ΑΡΘΡΟ 18 : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρο 316 Ν.4412/2016) 
 
 
 18.1 Ο Δήμος Λέρου  κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων 
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί 
ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/16 (βλέπε άρθρο 20 της παρούσας). 
 
 18.2 Στη συνέχεια, ο  Δήμος Λέρου  κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και 
τον προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός πέντε (5) ημερών από 
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας: 
 
 • εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας,  
 
• επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 17 της παρούσας (εφόσον 
υφίσταται αλλαγή),  
 
18.3 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του 
άρθρου 317 του Ν.4412/16. 18.4 
 
 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 337 του ν. 
4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου του Δήμου Λέρου. 
 
ΑΡΘΡΟ 19 : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα κατά την έννοια των άρθ. 13.1 και 
15.1 της παρούσας. 
 
 Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται κατά παράβαση των όρων σύνταξης και 
υποβολής που τίθενται στα άρθρα 12 και 14 της παρούσας. 
 
 Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που υποβάλλονται 
τέτοιες.  
 
Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον 
αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή 
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση τους, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 310 του Ν. 4412/2016.  
 
Επίσης, απορρίπτονται προσφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν έχουν παράσχει τις 
απαιτούμενες εξηγήσεις στην προκαθορισμένη προθεσμία ή οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν 
έγιναν αποδεκτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 310.  
 
Απορρίπτεται προσφορά που υποβάλλεται από προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή 
περισσότερες προσφορές.  
 
Τέλος, απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση 
 
ΑΡΘΡΟ 20 : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (Άρθρο 127 Ν.4412/2016)  
 
20.1 Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της ΔΕΥΑ Δήμου Κω, η προθεσμία άσκησής της είναι 
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
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οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται 
μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  
 
20.2 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της ΔΕΥΑ Δήμου Κω, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την 
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της 
άσκησης ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση τηςένστασης η καταβολή παραβόλου υπέρ του 
Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς 
να υπολογίζεται το δικαίωμα προαίρεσης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 
παράβολο επιστρέφεται με πράξη της ΔΕΥΑ Δήμου Κω, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 
αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 21 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Άρθρο 302 Ν.4412/2016)  
 
21.1 Εγγύηση Συμμετοχής  
 
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. 
 (Πρβλ έκτο εδ. της παρ. 1.α του άρθρου 302 του Ν. 4412/2016) 
 
 21.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
Για συμβάσεις κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων ( 20.000,00 χωρίς ΦΠΑ) Ευρώ, για την 
υπογραφή της σύμβασης δεν απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, εκτός να ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.  Απαιτείται εγγύηση καλής 
εκτέλεσης για συμβάσεις ίσης ή ανώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων ( 20.000,00 χωρίς ΦΠΑ) 
Ευρώ, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 
 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 3 του 
Ν.4412/2016 με εγγυητική επιστολή πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν το δικαίωμα προς 
αυτό, στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση, κλπ. 
 Η εγγύηση θα κατατεθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης παρ. 1 εδάφιο β του άρθρου 72 του Ν. 
4412/2016. 
 Η εγγυητική αυτή θα πρέπει ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται 
θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 εδάφιο β του άρθρου 72 του Ν. 
4412/2016. 
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
υλικού σύμφωνα με την παρ. 1 εδάφιο β του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. 
 
 
 21.3 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 302 του Ν. 4412/2016 
 
ΑΡΘΡΟ 22 : ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (άρθρο 317 Ν.4412/2016)  
 
Ο  Δήμος Λέρου  με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης:  
 
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης 
όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή  
 
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 316 του ν. 
4412/2016, 
 
 γ) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  
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δ) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης 
άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον τον  
Δήμο Λέρου  ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 
 
 ε) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 
 
 στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,  
 
ζ) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016,  
η) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος . 
 
 Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις- εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι παρ. 3-5 του 
άρθρου 317 του Ν.4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 23 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  
 
23.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 
(Χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας - Τόπος - Χρόνος παράδοσης) της ενότητας « Γενικής 
Συγγραφή Υποχρεώσεων» της υπ’ αριθμ. 18/2020 μελέτης. 
 
 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 
 
 23.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, 
ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  
 
23.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί τον Δήμο Λέρου  που εκτελεί την προμήθεια, την 
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που 
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
 
 Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται 
να υποβάλει στον Δήμο Λέρου  αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο 
οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της 
σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 
 
 
 ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  
 
24.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται 20 σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών 
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο 
ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο ή δύναται να γίνει 
και χημική εξέταση. 
 
 Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.  
 
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(μακροσκοπικό – οριστικόπαραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) 
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.  
 
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 
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 Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με 
βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να 
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα 
του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα 
έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.  
 
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που 
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 
εγγράφως εξέταση κατ΄ εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 
είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, 
με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 
 
 Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.  
 
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.  
 
24.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται εντός είκοσι (20) ημερών.  
 
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από 
την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 
παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και 
εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο 
το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης 
τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του 
υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του 
αναδόχου.  
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που 
συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να 
συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή 
στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε 
όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 
208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη 
σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
 
ΑΡΘΡΟ 25 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
 
25.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους 
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.  
 
25.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 
συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω 
εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα 
στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται 
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.  
 
25.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 26 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ (άρθρο 203 Ν.4412/2016) 21 
26.1 
 
. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της ΔΕΥΑ Δήμου Κω, ύστερα από γνωμοδότηση του 
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αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά 
μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και τις παραγράφους 6.1.1 και 6.1.2 της 
παρούσας Διακήρυξης.  
 
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 
 
 α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση.  
 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας  
 
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση 
του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
 Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε 
διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων (συνδυασμός άρθρων 74 και 306 του ν. 4412/2016). 
 
 26.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του 
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα (άρθρο 207 του ν. 4412/2016). 
 
 Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη 
χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της 
συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.  
 
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του 
εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και 
παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 27 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (άρθρο 
205 Ν.4412/2016)  
 
Ο ανάδοχος μπορεί να προβεί σε διοικητική προσφυγή κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν 
σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 26 (Κήρυξη οικονομικού φορέα 
εκπτώτου - Κυρώσεις), 23 (Χρόνος παράδοσης υλικών), 25 (Απόρριψη συμβατικών υλικών – 
αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που 
έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.  
 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 
 
ΑΡΘΡΟ 28 : ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ  
 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:  
 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις 
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αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους (Άρθρο 253 παρ. 2 του ν. 4412/2016).  
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν  
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 29 : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
 
29.1. Χρηματοδότηση (Άρθρο 281 παρ 2 εδ. ζ Ν.4412/2016)  
 
 Η προμήθεια χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού του  Δήμου Λέρου  από 
τους  
(Κ.Α 10.6061 : 1.000,00€):ΠΑΡΟΧΗ ΜΑΠ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
(Κ.Α 15.6061 : 3.000,00€)ΠΑΡΟΧΗ ΜΑΠ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ& ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , 
(Κ.Α 20.6061 : 6.000,00€)ΠΑΡΟΧΗ ΜΑΠ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  
(Κ.Α 25.6061 : 13.000,00€)ΠΑΡΟΧΗ ΜΑΠ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
 (Κ.Α 30.6061 : 10.000,00€)ΠΑΡΟΧΗ ΜΑΠ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 
 (Κ.Α 70.6061 : 1.200,00€)ΠΑΡΟΧΗ ΜΑΠ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
29.2 Φόροι - Κρατήσεις  
 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις 
ακόλουθες κρατήσεις:  
 
- κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 
375 παρ 7 του Ν.4412/2016, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν 
λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του 
χαρτοσήμου και ότι άλλο προβλέπεται νομίμως.  
 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο  
 
29.3 Πληρωμή αναδόχου/ Δικαιολογητικά πληρωμής (άρθρο 200 παρ. 5 Ν. 4412/2016)  
 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  
 
• Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την τμηματική παραλαβή των υλικών.  
 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 
του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  
 
ΑΡΘΡΟ 30: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
30.1 Ο Δήμος Λέρου  μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:  
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α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 337 
του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
 
 β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα 
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,  
 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 
 
 
 
Άρθρο 31: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 
Η Προκήρυξη (Περίληψη της Διακήρυξης),  θα δημοσιευτεί, σε μία (1) ημερήσια νομαρχιακή 
εφημερίδα, ή σε μία (1) τοπική ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, θα αποσταλεί στο 
Επιμελητήριο Δωδεκανήσου - Παράρτημα Κω, θα αναρτηθεί  στο  www.diavgeia.gov.gr,  και 
στον ιστότοπο του Δήμου Λέρου www.leros.gr  Το αναλυτικό Τεύχος της Διακήρυξης,  θα 
αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ),  
www.promitheus.gov.gr.  Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του αρχικού 
διαγωνισμού και του τυχόν επαναληπτικού, βαρύνουν τον οριστικό ανάδοχο προμηθευτή και 
καταβάλλονται  πριν ή κατά την διάρκεια της υπογραφής της σύμβασης. 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ 
 

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.leros.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                           ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2020  
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ                                                 
                      
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020 
 
 
 
 
 

 

AΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :         18/2020 

 
ΣΥΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:     20.635,06 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α 

 
ΠΙΣΤΩΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 
ΧΡΗΣΗ:    2020 
(Κ.Α 10.6061 : 1.000,00€):ΠΑΡΟΧΗ ΜΑΠ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 (Κ.Α 15.6061 : 3.000,00€)ΠΑΡΟΧΗ ΜΑΠ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ& ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 (Κ.Α 20.6061 : 6.000,00€)ΠΑΡΟΧΗ ΜΑΠ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
 (Κ.Α 25.6061 : 13.000,00€)ΠΑΡΟΧΗ ΜΑΠ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
 (Κ.Α 30.6061 : 10.000,00€)ΠΑΡΟΧΗ ΜΑΠ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 
 (Κ.Α 70.6061 : 1.200,00€)ΠΑΡΟΧΗ ΜΑΠ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
 
1. Τεχνική έκθεση  
2. Τεχνικές προδιαγραφές 
3. Συγγραφή Υποχρεώσεων  
4. Ενδεικτικός προϋπολογισμός  
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5. Έντυπο προσφοράς 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                        
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ                                                 
 

 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε με σκοπό να προμηθευτεί ο Δήμος Λέρου είδη 
ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους του. 

Η παρούσα τεχνική έκθεση (σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 209 του 
Νόμου 3463/2006 και το άρθρο 54 του Νόμου 4412/2016) αφορά στην προμήθεια 
μέσων ατομικής προστασίας που αναφέρονται στην υπ’ αριθμό πρωτ. 43726/7-6-
2019 (ΑΔΑ: 66ΒΣ465ΧΘ7-3Π) του Υπουργείου Εσωτερικών. 

H τεχνική έκθεση αφορά το μόνιμο προσωπικό που υφίσταται στο Δήμο. 
Καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές και δεν αναιρεί την δυνατότητα προμήθειας 
ποιοτικότερων προϊόντων σε συνεργασία του δήμου, του Τεχνικού Ασφαλείας, της 
Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων αλλά και των ίδιων των 
εργαζομένων, ώστε να καλύψει τυχόν ιδιαίτερες περιπτώσεις πρόληψης ατυχήματος. 

Τα μέσα ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους (τα οποία πρέπει να 
φέρουν υποχρεωτικά κατά το χρόνο εργασίας τους, προς διαφύλαξη τόσο της 
ατομικής όσο και της δημόσιας υγείας) σε κάθε περίπτωση πρέπει να 
ανταποκρίνονται στις συνθήκες που επικρατούν στους χώρους εργασίας, να έχουν 
επιλεγεί με πρόνοια για τις εργονομικές ανάγκες και τις ανάγκες προστασίας της 
υγείας των εργαζομένων και να έχουν υποστεί τις απαραίτητες προσαρμογές ώστε να 
είναι χρηστικά. 

Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας θα χρησιμοποιούνται από το προσωπικό του 
Δήμου, μόνιμο, ανεξάρτητα από την ειδικότητα με την οποία έχει γίνει η πρόσληψη 
του, αλλά με βάση την πραγματική και ακριβή εργασία την οποία εκτελεί κατά το 
ωράριο εργασίας του και σύμφωνα με την ανάθεση που του έχει γίνει. 

Οι ποσότητες των προς προμήθεια προϊόντων  καθορίζονται  με βάση 
καταστάσεις των εργαζομένων  του Δήμου, όπως αυτές ισχύουν. 

Τα μεγέθη (όπου υπάρχουν) των μέσων ατομικής προστασίας, θα πρέπει να 
καλύπτουν τις ακριβείς ανάγκες των εργαζομένων όπως αυτές καταγράφονται τη 
στιγμή που γίνεται η προμήθεια τους και να καλύπτει επ’ ακριβώς τις ανάγκες των. 

Οι τιμές μονάδας για κάθε είδος στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 
παρούσας μελέτης εκτιμήθηκαν με βάση έρευνα αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο. 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί κατόπιν 
πρόχειρου – συνοπτικού διαγωνισμού. Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο σύνολο του προϋπολογισμού.   

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται συνολικά στην έδρα του Δήμου και θα 

παραλαμβάνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής προμηθειών. Ο 

προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον 

τρόπο που ορίζει η σύμβαση.  
Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά 

την παραλαβή των υλικών, με έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής μετά την 

υποβολή ισόποσων εξοφλητικών τιμολογίων. Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι 

νόμιμες κρατήσεις καθώς και η κράτηση για φόρο εισοδήματος , πλην του ΦΠΑ που 

βαρύνει το Δήμο. 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει τις ανάγκες της υπηρεσίας στα υπό 

προμήθεια είδη και στα μεγέθη και στα χρώματα που θα ζητηθούν. Τα ακριβή 

μεγέθη στα είδη ατομικής προστασίας θα δοθούν στον ανάδοχο μετά την 

κατακύρωση της προμήθειας, αναλυτικά για κάθε είδος .  
Το είδος παραλαμβάνεται οριστικά εάν συμφωνεί με τις τεχνικές 

προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί ότι είναι κατάλληλο για το σκοπό που 

προορίζεται. Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές, αποκλίσεις από τις 

τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή σύνολο 

της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να 

συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να 

αυξομειώσει μονομερώς χωρίς αποζημίωση ή αύξηση των τιμών τις υπό προμήθεια 

ποσότητες, πριν ή μετά τη σύμβαση, ανάλογα με τις δυναμικές ανάγκες των 

Υπηρεσιών. Δεν επιτρέπεται μεταγενέστερη αύξηση των τιμών μονάδας και η 

προμήθεια δεν υπόκειται στις διατάξεις περί αναθεωρήσεως των τιμών μονάδας. 
 

Τα υπό προμήθεια είδη θα μεταφερθούν σε χώρο σύμφωνα με την επιθυμία 

της υπηρεσίας προμηθειών του Δήμου με φροντίδα και με έξοδα του προμηθευτή. 

Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να προμηθεύσει τα είδη και μεγέθη που 

θα ζητηθούν ή σε περίπτωση που παρατηρηθεί καθυστέρηση στη παράδοση των 

ειδών, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου έχει το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή 

έκπτωτο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά κωδικό πίστωσης έχει ως εξής: 

 

(Κ.Α 10.6061 : 1.000,00€):ΠΑΡΟΧΗ ΜΑΠ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
(848,84 € ΜΕ ΦΠΑ 17%) 
 (Κ.Α 15.6061 : 3.000,00€)ΠΑΡΟΧΗ ΜΑΠ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ& ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
(805,90 € ΜΕ ΦΠΑ 17%) 
 (Κ.Α 20.6061 : 6.000,00€)ΠΑΡΟΧΗ ΜΑΠ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (2.570,96 € ΜΕ ΦΠΑ 17%) 
 (Κ.Α 25.6061 : 13.000,00€)ΠΑΡΟΧΗ ΜΑΠ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (8.663,03 € ΜΕ 
ΦΠΑ 17%) 
 (Κ.Α 30.6061 : 10.000,00€)ΠΑΡΟΧΗ ΜΑΠ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ (7.164,38 € ΜΕ ΦΠΑ 
17%) 
 (Κ.Α 70.6061 : 1.200,00€)ΠΑΡΟΧΗ ΜΑΠ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (581,96 € ΜΕ ΦΠΑ 
17%) 
 

Κ.Α 10.6061 : 
1.000,00€ 

ΜΑΠ 
4 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
725,50 € 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 
848,84 € 

Κ.Α 15.6061 : 
3.000,00€ 

ΜΑΠ 
4 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
688,80 € 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 
805,90 € 

Κ.Α 20.6061 : 
6.000,00€ 

ΜΑΠ 
8 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
2.197,40 € 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 
2.570,96 € 

Κ.Α 25.6061 : ΜΑΠ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
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13.000,00€ 16 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
7.404,30 € 
 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 
8.663,03 € 

Κ.Α 30.6061 : 
10.000,00€ 

ΜΑΠ 
20 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
6.123,40 € 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 
7.164,38 € 

Κ.Α 70.6061 : 
1.200,00€ 

ΜΑΠ 
2 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
497,40 € 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 
581,96 € 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                Λέρος, 18 -  05- 2020 
 
 
     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
     Ο Διευθυντής                                                                          Ο Μελετητής 
 
 
 
 
 
 
Έλληνας  Χριστόδουλος    Παντελίδης Παντελεήμων 
  Πολιτικός Μηχανικός                 Μηχανολόγος Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                        
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ                                                 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές όλων των ειδών που συνθέτουν τα υπό προμήθεια μέσα, τα 
χαρακτηριστικά, τα πρότυπα και οι σημάνσεις είναι τουλάχιστον αυτά που 

καθορίζονται από τη ΚΥΑ 53361/2-10-2006 (Φ.Ε.Κ. 1503/11-10-2006) και δίνονται 
αναλυτικά στο παρόν. 

 

Σημειώσεις: 

 

1. Στο πίσω μέρος των νιτσεράδων, ανακλαστικών γιλέκων, μπουφάν εργασίας, 
μπλούζες φούτερ, μπλουζάκια καλοκαιρινά, σακακιών των φορμών εργασίας 
καθώς και στο μπροστινό μέρος των καπέλων τύπου μπέιζμπολ,  ο ανάδοχος 
οφείλει να προσθέσει τύπωμα με την επιγραφή Δήμος Λέρου όπως θα του 
ζητηθεί από την υπηρεσία. Οι νιτσεράδες και οι φόρμες εργασίας θα 
αποτελούνται από παντελόνι και σακάκι χωριστά. 

 

2. Ο ανάδοχος οφείλει μετά την υπογραφή της σύμβασης σε συνεργασία με τον 
επιβλέποντα για την καλή εκτέλεση της σύμβασης να καταγράψει τα ακριβή 

μεγέθη και ποσότητες. Σε κάθε περίπτωση τα μεγέθη θα πρέπει να κυμαίνονται 
τουλάχιστον ως εξής:  
Άρβυλα από 36 έως 48 

Γαλότσες από 36 έως 48  
Αντανακλαστικά γιλέκα S έως XXXL 
Νιτσεράδες από S έως XXXL  
Γάντια μιας χρήσεως από S έως XL. 

Μπλούζες φούτερ από S έως XL 

Μπλουζάκια καλοκαιρινά από S έως XL 

Φόρμες εργασίας από S έως XL 

Μπουφάν από S έως XL 
 

3. Οι υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται να υποβάλλουν µέσα στο φάκελο της 

τεχνική τους προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση,  

α) πιστοποιητικά από ανεξάρτητα διαπιστευμένα εργαστήρια ή δηλώσεις 

συμμόρφωσης κατασκευαστών β) τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών από τα 

οποία θα προκύπτει η συμμόρφωση τους µε τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 

διακήρυξης και γ) υπεύθυνη δήλωση, του νόμιμου εκπροσώπου της 

εταιρείας (Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.) ή του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου για 

ατοµικές επιχειρήσεις, στην οποία θα αναφέρεται ότι το έτος κατασκευής των προς 

προμήθεια ειδών δεν θα είναι μεγαλύτερος των δέκα οκτώ (18) µηνών. 

Επίσης, οι υποψήφιοι προμηθευτές, µαζί µε την τεχνική τους προσφορά θα πρέπει να 

καταθέσουν και δείγματα των εξής υπό προμήθεια ειδών: 

5. Γάντια Δερματοπάνινα  

6. Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο NBR 

7. Γάντια latex 

8. Παπούτσια ασφαλείας τύπου σαμπό 
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9. Νιτσεράδα  

Επίσης, ο οριστικός ανάδοχος , μετά την υπογραφή της σύμβασης  θα πρέπει, για την 

ορθή διαστασιολόγηση των ειδών, να προσκομίσει τα δείγματα των εξής υπό 

προμήθεια ειδών: 

 

23. Γάντια Δερματοπάνινα  

24. Γάντια από PVC 

25. Γάντια από PVC – NEOPRENE 

26. Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο NBR 

27. Γάντια από νιτρίλιο 

28. Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο 

29. Γάντια latex 

30. Γάντια ελαστικά µιας χρήσης (µία συσκευασία ανά μέγεθος) 

31. Γάντια μονωτικά 

32. Γάντια για δίκυκλο 

33. Κράνος ασφαλείας για εργοτάξιο 

34. Κράνος για δίκυκλο 

35. Υποδήματα ασφαλείας τύπου S3 

36. Υποδήματα μονωτικά ηλεκτρολόγων 

37. Παπούτσια ασφαλείας τύπου σαμπό 

38. Ανακλαστικό γιλέκο (ένα γιλέκο ανά μέγεθος) 

39. Νιτσεράδα (ένα τεμάχιο ανά μέγεθος) 

40. Ρόμπα υφασμάτινη (ένα τεμάχιο ανά μέγεθος) 

41. Φόρμα εργασίας σακάκι παντελόνι (ένα τεμάχιο ανά μέγεθος) 

42. Μπουφάν εργασίας με ανακλαστικές ταινίες (ένα τεμάχιο ανά μέγεθος) 

43. Μπλούζες φούτερ (ένα τεμάχιο ανά μέγεθος) 

44. Μπλουζάκια καλοκαιρινά (ένα τεμάχιο ανά μέγεθος) 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΚΥΑ 53361/2-10-2006 ) 
 

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 

Πεδίο χρήσης:: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς 

κινδύνους (τριβές, συμπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον (στους οδοκαθαριστές, 

εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, οδηγούς απορριμματοφόρων, 

εργάτες κήπων, κηπουρούς, συνεργεία συντήρησης απορριμματοφόρων, στους 

απασχολούμενους με τη 

μεταφόρτωση απορριμμάτων, με την επεξεργασία, διαλογή, καταστροφή 

απορριμμάτων, την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, την ταφή-εκταφή νεκρών, 

σε οικοδομικές εργασίες και στους οδηγούς φορτηγών, οι χειριστές μηχανημάτων 

έργου, και οι επιστάτες καθαριότητας). 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25 cm Πάχος: 1-1,2 mm. 

Υλικό κατασκευής : παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας από επεξεργασμένο βόειο δέρμα, 

με ενίσχυση στην παλάμη τουλάχιστον τριών δακτύλων, δείκτη , αντίχειρα και μικρό, 

μανσέτα και εξωτερικό μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης 

στο άνω μέρος της παλάμης. 
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Επίπεδα μηχανικών αντοχών : 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 4 (διάχυση), 2 (διάτρηση) 

Σήμανση: CE, προμηθευτής-κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, κωδικοί μηχανικών 

αντοχών(3-1-4-2). εικονόσημο: Προστασία από μηχανικούς κινδύνους. 

Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420 

 

 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC  
Πεδίο χρήσης: Προστασία από χημικούς, μηχανικούς και βιολογικούς κινδύνους, 

όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα (εναλλακτική λύση), σε καθαρισμούς κάδων, 

σε νεκροταφεία. 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm πάχος 1 mm. Υλικό κατασκευής PVC και 

εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. 

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1, που σημαίνει: 3 (τριβή), 1 (κοπή με 

λεπίδα), 2 (διάσχιση), 1 (διάτρηση). 

Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374. 

Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημο 

προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,1, εικονόσημο προστασίας 

από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. 

 

 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC – NEOPRENE 
Πεδίο χρήσης: Προστασία από χημικούς, μηχανικούς και βιολογικούς κινδύνους, 

όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα (εναλλακτική λύση), σε καθαρισμούς κάδων, 

σε νεκροταφεία. 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 45cm πάχος 1 mm. Υλικό κατασκευής PVC και 

εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. 

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1, που σημαίνει: 3 (τριβή), 1 (κοπή με 

λεπίδα), 2 (διάσχιση), 1 (διάτρηση). 

Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374. 

Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημο 

προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,1, εικονόσημο προστασίας 

από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. 

 

 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ NBR 

Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος της παλάμης μπορεί να εκτεθεί 

σε χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον όπως πχ στα συνεργεία συντήρησης σε υγρό 

περιβάλλον, σε υδραυλικούς και σε βαφές. 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25cm. Εμπρός και πίσω μέρος παλάμης από 

νιτρίλιο ώστε να προστατεύει από χημικές ουσίες ώστε να είναι πιο εύχρηστο. Η 

μανσέτα θα είναι από βαμβακερό ύφασμα. 

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 4, 2, 3, 2. 

• 4 (τριβή) 

• 2 (κοπή με λεπίδα) 

• 3 (διάσχιση) 

• 2 (διάτρηση) 

Πρότυπα: ΕΝ 388 

Σήμανση: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 

• Εικονόσημο για προστασία από μηχανικούς κινδύνους από χημικές ουσίες και 

Μικροοργανισμού και οι κωδικοί 4, 2, 3, 2. 
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ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ 

Πεδίο χρήσης: 

Σε εργασίες που απαιτείται προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς. 

Χαρακτηριστικά: 

Μήκος περίπου 30cm. Πάχος περίπου 0,4mm 

Υλικό κατασκευής νιτρίλιο με εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό 

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 0, 1, που σημαίνει 

3 (τριβή) ,1(κοπή με λεπίδα), 1 (διάτρηση) 

Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374 

Σήμανση:CE ,Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής ,Εικονόσημο 

προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, Χ, 1 ,Εικονόσημο 

προστασίας από χημικές ουσίες 

 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ 

Πεδίο χρήσης: 

Εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος της παλάμης μπορεί να εκτεθεί σε χημικές 

ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον. 

Χαρακτηριστικά: 

Μήκος περίπου 20-25cm. Πάχος 0,5mm 

Εμπρός μέρος παλάμης από νιτρίλιο ώστε να προστατεύει από χημικές ουσίες, ενώ το 

πίσω από ύφασμα ώστε να είναι πιο εύχρηστο. 

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1, που σημαίνει 

3 (τριβή),1(κοπή με λεπίδα),2 (διάσχιση), 1 (διάτρηση) 

Πρότυπα ΕΝ 388, 420 

Σήμανση: CE ,Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 

Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 2, 1 

 

 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ LATEX 

Πεδίο χρήσης: Προστασία από χημικούς, μηχανικούς και βιολογικούς κινδύνους, 

όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα (εναλλακτική λύση), σε καθαρισμούς κάδων, 

σε επαφή με πετρελαιοειδή. 

Χαρακτηριστικά: Προστασία από χημικά . Μήκος περίπου 30cm.  Πάχος 1.80 mm. 

Υλικό κατασκευής latex  με εσωτερική επένδυση βαμβακερή και τραχιά δομή παλάμης 

. Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1, που σημαίνει: 3 (τριβή), 1 (κοπή με 

λεπίδα), 2 (διάσχιση), 1 (διάτρηση). 

Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374-3 , ΕΝ 407. 

Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημο 

προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,1, εικονόσημο προστασίας 

από χημικές ουσίες - Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα. 

 

 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Πεδίο χρήσης: για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών (στους 

οδοκαθαριστές εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, στις καθαρίστριες 

εσωτερικών χώρων, στο προσωπικό μαγειρείων, βοηθοί μαγείρων, μάγειροι, 

τραπεζοκόμοι, λαντζιέρηδες κ.λ.π., στους απασχολούμενους στην αποχέτευση και στα 

αφοδευτήρια). 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περ. 20 cm, υλικό κατασκευής : νιτρίλιο, 

Μηχανικές αντοχές : αδιάφορο αφού είναι μιας χρήσεως 

Μεγέθη : S-M-L-XL, Συσκευασία : κουτί 100 τεμ. 
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Σήμανση : CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, 

Εικονό σημα : προστασία από χημικές ουσίες, μικροοργανισμούς 

 

 

ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ 

Πεδίο χρήσης : εργασίες σε χαμηλή τάση 

Χαρακτηριστικά : Μήκος 30 cm, Υλικό κατασκευής : συνθετικό υλικό χωρίς ραφές 

Κλάση τάσης εργασίας 00 (προστασία μέχρι 500 V), RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, 

αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος) 

Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος και μήνας 

κατασκευής, κλάση τάσης εργασίας, κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, RC, σήμα 

διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC) 

Πρότυπα : ΕΝ-60903 

 

 

ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΔΙΚΥΚΛΟ 

Χαρακτηριστικά: Εξωτερικό ύφασμα με υψηλή αντοχή στην τριβή 

- Ένθετα από ελαστικό υλικό 

- Θερμική επένδυση 100 gr. 

- Επένδυση Microfleece 

- Powertech προστασίες στις άρθρωση 

- Παλάμη από Clarino 

- Λεπτομέρειες σιλικόνης στην παλάμη 

Ενισχύσεις στην παλάμη 

Ενισχύσεις στο πάνω μέρος του χεριού 

Αντανακλαστικές ζώνες για ασφαλέστερη νυχτερινή οδήγηση 

Αδιάβροχο, αντιανεμικό και διαπνέον H2Out 

Anti-απορροφητικό φράγμα νερού 

Θερμική επένδυση 

Ειδικό φινίρισμα για σταθερή λαβή και άνεση στα δάχτυλα 

 

 

ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

Πεδίο χρήσης: για προστασία από οργανικά και ανόργανα αέρια, ατμούς οξέων, 

αμμωνία, σωματίδια, δηλαδή για τους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους 

κήπους, στις απολυμάνσεις και την αποχέτευση.   

Χαρακτηριστικά: Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό. Για να είναι περισσότερο 

εργονομικά θα πρέπει : 

Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος να είναι από συνθετικές ίνες. Η ρύθμιση 

του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία μιας κίνησης, ώστε να ρυθμίζεται αφού 

φορεθεί. Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρμα, η οποία 

να αντικαθίσταται και να πλένεται. 

Χρώμα: Κίτρινο και λευκό(δύο διαφορετικά χρώματα για διαφορετικές ειδικότητες 

υπαλλήλων, κίτρινο για το εργατικό προσωπικό και λευκό για τους μηχανικούς). 

Σήμανση:CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής,440 

vac(προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα) 

 Πρότυπα: ΕΝ-397 

 

 

ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΥΚΛΟ 

Χαρακτηριστικά :Σύστημα αερισμού 4 σημείων, 3 για την εισαγωγή του αέρα (2 στο 

πηγούνι + 1 επάνω)  και ένα πίσω για την εξαγωγή του θερμού αέρα, με εσωτερικά 

κανάλια για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα.  Ζελατίνα Pinlock ready, διάφανη, 
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αντιχαρακτική, 2 mm που αφαιρείται χωρίς εργαλεία και δεύτερη εσωτερική φυμε 

ζελατίνα, που κλείνει μέσα στο κέλυφος. 

Εσωτερική υποαλλεργική επένδυση που αφαιρείται και πλένεται καθώς και 

αφαιρούμενα μαξιλαράκια στα μάγουλα που πλένονται. 

Πρακτικό κούμπωμα με μικρομετρική καστάνια  

Σύστημα ανοίγματος του κράνους με ένα χέρι. 

Αφαιρούμενο υποσιάγωνο 

Σήμανση : CE 

ECE 22.05 (απαραίτητη) 
 
 
ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ 

Πεδίο χρήσης: Ασπίδιο ηλεκτρολόγων για προστασία από ηλεκτρικό τόξο 

βραχυκυκλώματος. Τοποθετείται στο κράνος με τη χρήση ειδικών προσαρμογέων, 

ανάλογα με τον τύπο του κράνους. για προστασίας από ηλεκτρικό τόξο στο εσωτερικό 

του κράνους το οποίο θα είναι δυνατό να κατεβαίνει και να καλύπτει το πρόσωπο του 

χρήστη, καθώς και διάταξη χειρισμού μέσω της οποίας ο χρήστης θα ανεβάζει ή θα 

κατεβάζει το ασπίδιο κατά την κρίση του. 

Χαρακτηριστικά: Οπτική κλάση: κατηγορία 2 το πολύ (περιορισμένη διάρκεια 

χρήσης) Βαθμός κλίμακας: 2-1.2 ή 3-1.2, Μηχανική αντοχή: κατηγορία Β (κρούση 

μέσης ενέργειας), Προστασία από ηλεκτρικό τόξο: κατηγορία 8, Προστασία από 

θάμβωση: κατηγορία Ν, Αντοχή σε τριβή: κατηγορία Κ 

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, 

Πρότυπα: ΕΝ-166 (ασπίδιο) 
 
 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) 100% ΣΥΝΘΕΣΗ 
Πεδίο χρήσης: Σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούμενα οχήματα (στους 

οδοκαθαριστές, στους εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, στους 

απασχολούμενους στις ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις, συντήρηση οδών, στη 

σήμανση οδών, στην επίβλεψη έργων, στους εργάτες κήπων και στους φύλακες 

εξωτερικών χώρων). 

Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα με δύο οριζόντιες λωρίδες 

από ειδικό αντανακλαστικό υλικό, τύπου δικτυωτής ύφανσης στο άνω μέρος . 

Ως υλικό κατασκευής του γιλέκου 100%  πολυεστέρας για καλύτερο συνδυασμό 

άνεσης και μηχανικών αντοχών.  

Ως υλικό κατασκευής του γιλέκου 100%  πολυεστέρας για καλύτερο συνδυασμό 

άνεσης και μηχανικών αντοχών. 

Υλικό κατασκευής: πολυεστέρας 100% 

Σημείωση: Η κατασκευή του γιλέκου θα είναι αντιιδρωτική και τέτοια που θα 

επιτρέπει την διέλευση του αέρα (δικτυωτή ύφανση). Στο πίσω μέρος των 

αντανακλαστικών γιλέκων ο ανάδοχος οφείλει να προσθέσει τύπωμα που να γράφει 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ. 

Πρότυπα  ΕΝ 13688 ΕΝ20 471. Σήμανση:CE,Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, 

έτος κατασκευής ,Εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 2   

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, κωδικοί  2(επιφάνεια 

ανακλαστικού υλικού – συντελεστής αντανάκλασης). 

Εικονόσημο: αντανακλαστικές ενδυμασίες 
 

 

ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ  

Χαρακτηριστικά: Ποδιά με 1 τσέπη για ασφαλή αποθήκευση και ρυθμιζόμενο 

πλευρικό άνοιγμα για μεγαλύτερη ευελιξία 
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ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ  

Χαρακτηριστικά: Ρόμπα από υλικό 65% πολυεστέρας και 35% βαμβάκι 150 γρ. Σε 

μήκος που να μην ξεπερνάει τους μηρούς, με όρθιο γιακά τύπου κινέζικου και τέσσερις 

εξωτερικές τσέπες χρώματος γαλάζιο. 

 

 

ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ 

Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους κήπους και τις 

απολυμάνσεις, στους απασχολούμενους με τις βαφές  

Χαρακτηριστικά: ενιαίες στολές (garment) από Tyvek ή ισοδύναμα υλικά που 

προστατεύουν από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών και σκόνες, ενώ παράλληλα 

προστατεύουν επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος.  

Προστασία από χημικές ουσίες: 4: από αερολύματα (sprays), 5: από στερεά σωματίδια 

(σκόνες), 6: από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών. 

Σήμανση:  CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος 

κατασκευής, κωδικοί 4-5-6, εικονόσημο προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών 

ουσιών  

Πρότυπα: ΕΝ 13688 ,ΕΝ 14605   
 
ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΑΠΛΕΣ 
Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες και σε υγρούς 

χώρους. 

Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό - αντιστατικό υλικό, αβλαβής, 

σταθερή με αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις και προστατευτικό έναντι διάτρησης. 

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος. 

Πρότυπα: ΕΝ ISO 20347  

 

 

ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πεδίο χρήσης: Προστασία των εργαζομένων σε υγρούς χώρους με κινδύνους 

πρόσκρουσης αντικειμένων και σε περιπτώσεις καθαρισμών με χημικά. 

Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη γαλότσα από συνθετικό - αντιστατικό υλικό αντοχής 

(πολυουρεθάνη υψηλής πίεσης), αβλαβής, ελαστική ως το ύψος του γόνατος. Θα έχει 

προστατευτικά δακτύλων, ενίσχυση στην περιοχή της φτέρνας και θα παρέχει 

προστασία κατά μήκος του πέλματος. Θα έχει αντιολισθητική και αντικραδασμική 

σόλα με αυλακώσεις, ανθεκτική σε πετρελαιοειδή. Θα φέρει ειδική μόνωση έναντι του 

ψύχους. 

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, στη 

σόλα oil resistant 

Πρότυπα: ΕΝ ISO 20344, ΕΝ ISO 20345 

• Σύμβολο S5,  που συμβολίζουν 

• Προστασία δακτύλων 

• Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα 

• Υδατοπερατότητα και αντοχή  υγρών 

• Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης 

• Αντιστατικές ιδιότητες. 

Σε ό,τι αφορά τους καθαρισμούς κάδων τα ίδια χαρακτηριστικά αλλά τύπου Ε 

(σκάφανδρο). 

 

 

ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΜΕ ΣΤΗΘΟΥΡΙ 

Πεδίο χρήσης: Οι φόρμες αυτές παρέχουν στον εργαζόμενο αδιάβροχη προστασία 
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κατά τις εργασίες επισκευής- αποκατάστασης σε νερά και κατά περίπτωση σε λύματα.  

Χαρακτηριστικά:  

Η φόρμα θα αποτελείται από παντελόνι με τιράντες ενσωματωμένο με γαλότσες Όλες 

οι ραφές πρέπει να είναι συγκολλημένες για να αποκλείεται η είσοδος υγρών από 

αυτές. Ειδικά η ένωση της φόρμας με τη γαλότσα πρέπει να είναι κατασκευασμένη 

ώστε να εξασφαλίζει πλήρη στεγανότητα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.  

Οι γαλότσες να είναι με ενισχυμένη σόλα.  

Η φόρμα να είναι από PVC βαρέως τύπου, διπλής εμβάπτισης ώστε να εξασφαλίζει 

πλήρη αδιαβροχοποίηση. Θα πρέπει να πληροί το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 20345 S5  

όσον αφορά την αδιάβροχη προστασία.  

Οι γαλότσες που θα είναι ενσωματωμένες στη φόρμα θα πρέπει να είναι 

κατασκευασμένες σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 20345.  

Η σήμανση πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες:  

1. Όνομα κατασκευαστή (φίρμα) και χώρα προέλευσης  

2. Προσδιορισμός του προϊόντος - τύπος - εμπορικό όνομα ή κωδικός  

3. Μέγεθος  

4. Αριθμός ευρωπαϊκής προδιαγραφής (ΕΝ)  

5. Να διαθέτει ανεξίτηλο το σήμα CE  

6. Κωδικός προϊόντος  

7. Ημερομηνία παραγωγής  

8. ΕΝ ISO 20345 

 

 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ S3 
Πεδίο χρήσης: σε όλους τους απασχολούμενους των τεχνικών συνεργείων 

ανεξαρτήτως εργασίας. 

Χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο – S3 (ΕΝ ISO 20345), από δέρμα τύπου full grain 

leather, A από αντιστατικό υλικό, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, αβλαβές, 

άνετο, σταθερό, με κλειστή φτέρνα και E τακούνι απορρόφησης μηχανικής 

ενέργειας, P με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική σόλα με 

αυλακώσεις, με προστατευτικό δακτύλων (μη μεταλλικό) έναντι κρούσης έως 200 

J και θα διαθέτει σύστημα ταχείας απελευθέρωσης . Κάθε ζεύγος αρβυλών 

ασφαλείας θα παραδίδεται σε ανεξάρτητο κουτί. 

Μεγέθη από 35 έως 50 

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, στη σόλα : 

μέγεθος, σύμβολο S3 

Πρότυπα: EN ISO 23045 

 

 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  

Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχα, αναπνέων εσωτερικό, προστασία δακτύλων, 

απορρόφηση µηχανικής ενέργειας στη φτέρνα,  πρέπει να έχει ανταπεξέλθει τη δοκιµή 

ηλεκτρικής αντοχής σε 18.000 V για 1min 0,25mA µε ηλεκτρική αντίσταση σόλας 

>2000MOhm, για τους ηλεκτρολόγους και τους επιβλέποντες ηλεκτρολογικών 

εργασιών. 

Πρότυπα ΕΝ ISO 20345: 2011 , SB, E, P, WRU, HRO, FO, SRC 

Σήµανση:CE 

Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Μέγεθος 

 

 

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ  

Χαρακτηριστικά: Χαμηλό παπούτσι με συνθετικό καπάκι δακτύλων 200 joule με 

λουράκι στο πίσω μέρος Θα είναι διάτρητο από υλικό φιλικό προς το περιβάλλον 
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microfibre, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αναπνοής, ελαφρότητας και 

ελαστικότητας. 

Σόλα με πολυουρεθάνη μονής πυκνότητας Αντιολισθητικός βαθμός SRC. 

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, 

Πρότυπα: EN 20345 SB A-E-FO SRC 

 

 

ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 
Οι νιτσεράδες θα ακολουθούν τις προβλέψεις του ΕΝ 343 σε ότι αφορά τις μηχανικές 

αντοχές, την αντοχή στο πλύσιμο και τη σήμανση. 

Τα επίπεδα αντοχών θα είναι: 

 Αδιαβροχοποίηση 3. 

•Διαπνοή 3. 

Υλικό κατασκευής αδιάβροχο. 

Γιακάς με κουκούλα η οποία, όταν δεν χρησιμοποιείται, τοποθετείται σε θήκη που 

είναι στο πίσω μέρος της νιτσεράδας. Πατιλέτα με αυτοσύνδετη ταινία, τύπου velcro ή 

φερμουάρ που κλείνει μέχρι επάνω. 

Τουλάχιστον μία (2) εξωτερικές τσέπες και δύο (2) εσωτερικές τσέπες 

Σημείωση: Στο πίσω μέρος των νιτσεράδων ο ανάδοχος οφείλει να προσθέσει τύπωμα 

που να γράφει ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ. 

 

 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 

Πεδίο χρήσης: σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων 

Χαρακτηριστικά: Καπέλο τύπου μπέιζμπολ βαμβακερό 5-φυλλο καλύτερης ποιότητας 

σε σχέση με το ψάθινο, κατάλληλο για τύπωμα ή κέντημα λογοτύπου. Αυξομείωση 

μεγέθους με velcro, χρώματος μπλε. 

Σημείωση: Στο μπροστινό μέρος των καπέλων ο ανάδοχος οφείλει να προσθέσει 

τύπωμα που να γράφει ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ. 

 
 
ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (σακάκι παντελόνι) 

Φόρμες που αποτελούνται από σακάκι και παντελόνι και θα  πληρούν τις εξής 

προδιαγραφές: Βαμβάκι 100% Βάρος υλικού 280 gr/m2  Τσέπες και στο σακάκι και στο 

παντελόνι, χρώματος μπλε. 

Πρότυπα: ΕΝ 13688  

Σήµανση: CE Κατασκευαστής, κωδικός  

Σημείωση: Στο πίσω μέρος του σακακιού ο ανάδοχος οφείλει να προσθέσει τύπωμα 

που να γράφει ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ. 

 

 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ ΤΥΠΟΥ Ρ1 

Πεδίο χρήσης: σε εργασίες που απαιτούν προστασία από αδρανή σκόνη. 

Χαρακτηριστικά: Μάσκα τύπου P (έναντι σωματιδίων λευκή)  με ενσωματωμένο 

φίλτρο με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πιγούνι. 

Υλικό κατασκευής : συνθετικό υλικό. 

Συσκευασία : Διατίθενται σε συσκευασία 10 τεμ. ή ατομικές  

Σήμανση : η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:  

 CE,  

 FF(=Filtering Facepiece),  

 Ρ1,  

 κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής,  
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 Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης. 

Πρότυπα : ΕΝ-149 

 

 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ ΤΥΠΟΥ Ρ3 

Πεδίο χρήσης: σε εργασίες που απαιτούν προστασία από αδρανή σκόνη. 

Χαρακτηριστικά: Μάσκα τύπου P (έναντι σωματιδίων λευκή)  με ενσωματωμένο 

φίλτρο με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πιγούνι. 

Υλικό κατασκευής : συνθετικό υλικό. 

Συσκευασία : Διατίθενται σε συσκευασία 10 τεμ. ή ατομικές  

Σήμανση : η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:  

 CE,  

 FF(=Filtering Facepiece),  

 Ρ3,  

 κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής,  

 Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης. 

Πρότυπα : ΕΝ-149 

 

 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ  

Αυτό το εξαιρετικό αδιάβροχο σακάκι παρέχει ορατότητα, διατηρώντας σας θερμό και 

στεγνό. Ο γιακάς με φόδρα φλίς και πλεχτές μανσέτες εξασφαλίζουν ότι η θερμότητα 

είναι παγιδευμένη μέσα στο ένδυμα. Έξυπνα σχεδιασμένη τσέπη ταυτότητας με 

φερμουάρ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μια πρόσθετη τσέπη για μεταφορά ή 

αποθήκευση των εργαλείων και των προσωπικών αντικειμένων. Ο κομψός σχεδιασμός 

μπορεί να υπερηφανεύεται για μια κρυφή κουκούλα, καλυμμένες αδιάβροχες ραφές 

και εκτύπωσης πρόσβαση.  

 7 τσέπες για άπλετη αποθήκευση 

 Αμφίδρομο φερμουάρ για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση 

 Εσωτερική Κουκούλα για πρόσθετη λειτουργικότητα 

 Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή 

 Ελαστικό ποδόγυρο για μια ασφαλή και άνετη εφαρμογή 

 Φλίς επένδυση κολάρο για να παγιδεύουν τη θερμότητα και να αυξήσουν τη 

ζεστασιά 

 Κρίκος D για κλειδιά ή κάρτες ταυτότητας 

 Γενναιόδωρη εφαρμογή για την άνεση του χρήστη 

 Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, σταγόνες νερού απομακρύνονται 

από την επιφάνεια του υφάσματος 

 Πρότυπα: EN ISO 20471  

 Χρώματος μπλε. 

Να φέρει το λογότυπο «ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ» 

Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, 

 

 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΦΟΥΤΕΡ 

Χαρακτηριστικά: Μπλουζάκι για το εργατοτεχνικό προσωπικό χρώματος μπλε. 

Ως υλικό κατασκευής 50%  βαμβακερό και 50% πολυεστέρας . Στην πλάτη θα 

αναγράφεται το λογότυπο «ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ » 

 

 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ 

Χαρακτηριστικά: Μπλουζάκι για το εργατοτεχνικό προσωπικό χρώματος μπλε. 
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Ως υλικό κατασκευής 100%  βαμβακερό . Στην πλάτη θα αναγράφεται το λογότυπο 

«ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ » 

 

 

ΑΔΙΑΒΡΟΧΡΕΣ ΠΟΔΙΕΣ  
Πεδίο χρήσης: πλύσιμο κάδων. 

Χαρακτηριστικά: 
Ποδιές από συνθετικό υλικό. 

Πρότυπα 14605 

Σήμανση: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής 

• Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες 

 

 

ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Πεδίο εφαρμογής. Εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με τα γάντια. 

Χαρακτηριστικά: πένσες, κόφτες, κατσαβίδια, σταυροκατσάβιδα και μυτοτσίμπιδα 

μόνωση έναντι τάσεως 1.000 Volt. 

Πρότυπο ΕΝ 60900 

Σήμανση: 

• Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθμός σειράς 

• Έτος κατασκευής. 

• Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC) 

 

 

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

Πεδίο χρήσης: σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες. 

Χαρακτηριστικά: 

Οπτικός δίσκος : Υλικό κατασκευής : πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές 

Οπτική κλάση : κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση) 

Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία (συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου 

φάσματος) : 6 

Βαθμός απορρόφησης ακτινοβολίας : 2 ή 2,5. 

Αντοχή σε τριβή : κατηγορία Κ 

Βραχίονες : ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή 

Μηχανική αντοχή: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας) 

Σήμανση : στους βραχίονες : CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F μηχανική 

αντοχή 

στον οπτικό δίσκο : 1 – 6_2 (ή 6_2,5) – F – K   

Εναλλακτικά μπορεί να υπάρχει στους οπτικούς δίσκους ή σήμανση 5_2 ή 5−2,5 ή 

5_3,1 που σημαίνει ότι δεν απορροφάται το υπέρυθρο φάσμα της ακτινοβολίας. Αυτό 

δεν έχει μεγάλη επίδραση στην προστασία και καθιστά τα γυαλιά πιο οικονομικά. 

Πρότυπα : ΕΝ-166 

 

 

ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (τύπου goggles) 
Πεδίο χρήσης : Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες  

( υγρές ή σκόνες) ή και από μηχανικούς κινδύνους ( τροχός , τόρνος κ.α) . 

 Χαρακτηριστικά : Οπτικός δίσκος, αρκετά μεγάλος που να μην εμποδίζει την 

ορατότητα με αντιθαμβωτική επένδυση , με αντοχή έναντι τριβής πλαίσιο στήριξης 

του οπτικού δίσκου με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές 

έμμεσου αερισμού. 
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Πρότυπο ΕΝ166 

Σήμανση :Στο πλαίσιο :CE 

Κατασκευαστής, έτος κατασκευής 

Β Μηχανική αντοχή 

3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες 

4 Προστασία από σκόνη Στον οπτικό δίσκο: 

1 Οπτική κλάση Β Μηχανική αντοχή 

K Προστασία έναντι τριβής Ν 

Αντιθαμβωτική επένδυση 

 

 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

Πεδίο χρήσης: ως υλικά οδικής σήμανσης όπου είναι αναγκαίο να διακόπτεται η 

κυκλοφορία.   Θα είναι πλήρως ανακλαστικοί, με εναλλασσόμενους λευκούς και 

κόκκινους δακτυλίους. 

Χαρακτηριστικά: Υλικό κατασκευής:  PVC  

Διαστάσεις:  ύψος: 50 cm, βάρους 2,2 - 2,4 kg.   

Θα έχουν τετραγωνική βάση σχεδιασμένη με τρόπο που να διασφαλίζει απόλυτη 

ισορροπία και θα έχουν τη δυνατότητα τοποθέτησης ο ένας επάνω στον άλλο, με τρόπο 

που το συνολικό ύψος να μην υπερβαίνει το 20% του αρχικού.  Στο επάνω μέρος θα 

υπάρχει οπή για τη μεταφορά και την εναπόθεσή τους.  

Χρωματισμός: η κόκκινη μη ανακλαστική επιφάνεια θα ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις του χρωματομετρικού συστήματος της CIE 15,2 (1986)  με πρότυπο 

φωτιστικό D65, γεωμετρία 45/0 με τις ακόλουθες τιμές συντεταγμένων:  

Χρώμα 1  2  3  4  
Παρ/ντας 

φωτειν/τας β 

 Χ Ψ Χ Ψ Χ Ψ Χ Ψ  

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

 

Ανακλαστική μεμβράνη:  θα είναι τύπου ΙΙ κατά την ΥΑ 16832 (ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 

954/86).  Σήμανση: (στη βάση) κατασκευαστής, αριθμός έγκρισης 

Πρότυπα: Επικόλληση ανακλαστικής μεμβράνης: σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου CENT 

C 226 N 143 E (παρ.7.8) ή ισοδύναμο εθνικό πρότυπο. 

Κώνος: σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου CENT C 226 N 143 E (παρ.7.4, 7.5, 7.6)) ή 

ισοδύναμο εθνικό πρότυπο ως προς τις μηχανικές αντοχές.   

Έγκριση από αρχή κράτους-μέλους της Ε.Ε.  

 

 

 
 
                                                                                                Λέρος, 18 -  05- 2020 
 
 
     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
     Ο Διευθυντής                                                                          Ο Μελετητής 
 
 
 
 
 
 
Έλληνας  Χριστόδουλος    Παντελίδης Παντελεήμων 
  Πολιτικός Μηχανικός                 Μηχανολόγος Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
             
                                 (Αρ. μελέτης: 18/2020) 

 
 

 

Γ Ε Ν Ι Κ Η   Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο προμήθειας 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια των ειδών ατομικής προστασίας 
που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου. 
 

Εργοδότης θα ονομάζεται ο Δήμος Λέρου. Ανάδοχος ο αναδειχθείς 
μειοδότης για την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 2 ο 
Ισχύουσες διατάξεις. 
 

 Το άρθρο 84 του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 
 
 Το Ν. 2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις»  
 Το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 
 
 Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
 
 Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 
 
 Το Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173/Α΄) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 

δημόσιων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 

89/665/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 

92/13/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 

τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335). 
 
 Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 
 
 Το Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α') «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις» 
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1.9. Το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/19-3-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων 

για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και 

των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις » (Άρθρο 37 – Εθνικό Σύστημα 

Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ) 
 

1.10.Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>) 
 

1.11.Tην Κ.Υ.Α των Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 

Οικονομίας και Οικονομικών – Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, υπ’ αριθ. 

53361/2006 (Φ.Ε.Κ. 1503/11-10-2006) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. ΤΤ 

36586 (Φ.Ε.Κ. 1323/30-07-2007) την υπ’ αριθ. οικ 31119 (Φ.Ε.Κ. 990/28-05-2008) και 

την υπ’ αριθ. 57419/13-11-2008 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 

1.12. Το έγγραφο ΥΠΕΣ 43726/07.06.2019 «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε 
υπαλλήλους των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα 
προληπτικής ιατρικής». 
1.13. του Ν.4605/2019 – ΦΕΚ 52/01-04-2019. 

1.14. του Ν. 4555/2018 – ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο Σειρά ισχύος τευχών 

α) Διακήρυξη Διαγωνισμού. 
 

β) Τεχνικές Προδιαγραφές 

 γ) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

δ) Η Τεχνική Έκθεση. 
 

ε) Το Τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου. 

στ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο Τεχνικές προδιαγραφές . 
  

Το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 

μελέτης και ισχύουν απόλυτα τα όσα περιγράφονται σε αυτό και όλες οι απαιτήσεις 

που περιλαμβάνονται. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο Τρόπος εκτέλεσης 
  
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με Συνοπτικό Διαγωνισμό και 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 
στο σύνολο του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η 
εκτέλεση προμήθειας θα γίνει με βάση τους όρους της Διακήρυξης που έχει εγκρίνει 
η Οικονομική Επιτροπή. 

O Δήμος Λέρου διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή 

μεγαλύτερη και έως 30% των υπό προμήθεια ειδών και εντός του εγκεκριμένου 

Προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν. 4412/2016. 
 
 
 
 
 

 





43 

 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο Κατακύρωση αποτελέσματος 
 

Σύμφωνα με το ν.4412/2016, η κατακύρωση του αποτελέσματος 

πραγματοποιείται, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης, 

από την Οικονομική Επιτροπή, σε στάδια που αναλύονται στο Άρθρο 6 της 

Διακήρυξης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο Σύμβαση 
 

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης 

ανάθεσης σύμφωνα με το Νόμο, υποχρεούνται να προσέλθει εντός ορισμένου 

χρόνου από την ειδοποίηση του για την υπογραφή της συμβάσεως. 
 

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και 
περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας. 
 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα. 

Παραλήφθηκε  οριστικά  (ποσοτικά  και  ποιοτικά)  η  ποσότητα  που 
 

παραδόθηκε. 
Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. 

 
Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

 

 

Άρθρο 8ο Ποιότητα υλικών - Χρόνος εγγύησης – Χρόνος παράδοσης υλικών 
 

Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τους όρους των 
αντιστοίχων τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας μελέτης. 
 

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών της προμήθειας  (μέσα 

ατομικής προστασίας) ορίζεται σε ένα (1) έτος και αρχίζει από την ημερομηνία 

έκαστης παράδοσης τους στις αποθήκες του Δήμου. 

Ο χρόνος παράδοσης των ειδών της προμήθειας  (μέσα ατομικής 

προστασίας) ορίζεται σε ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Άρθρο 9ο Συσκευασία- Μεταφορά-Τοποθέτηση-Παραλαβή 
 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για 

τη συσκευασία, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, τοποθέτηση και λειτουργία των προς 

προμήθεια ειδών. Επίσης ο προμηθευτής βαρύνεται για κάθε ζημιά που πιθανόν να 

γίνει από υπαιτιότητα του ίδιου ή του προσωπικού του κατά την τοποθέτηση των 

ειδών στους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος. 
 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη 

συνοδευόμενα με όσα προβλέπονται και απαιτούνται από την διακήρυξη, σύμφωνα 

με τα συμβατικά στοιχεία και με την προσφορά. 
 

Η προσωρινή παραλαβή θα γίνει από την Ε.Π. στις εγκαταστάσεις του 

ΔΗΜΟΥ . 

 

 Ο προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώνει την Υπηρεσία που εκτελεί την 

προμήθεια, την αποθήκη παραλαβής των ειδών και την Ε.Π. του ΔΗΜΟΥ σχετικά με 
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την ημερομηνία που προτίθεται να προσκομίσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
 

Μετά την προσωρινή παραλαβή των προς προμήθεια ειδών και για 

διάστημα είκοσι (20) το πολύ εργασίμων ημερών, λαμβάνει χώρα η περίοδος 

ποιοτικού ελέγχου του εξοπλισμού. Ο ποιοτικός έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει τα 

εξής: 
 

• μακροσκοπική εξέταση,  
• πρακτική δοκιμασία, 
• εργαστηριακός έλεγχος 
 

Εφόσον δεν ανακύψουν προβλήματα, γίνεται η οριστική παραλαβή των 

προς προμήθεια ειδών από την Ε.Π. του ΔΗΜΟΥ με την σύνταξη και υπογραφή του 

Οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής (ποιοτικής και ποσοτικής), το οποίο εγκρίνεται 

από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του ΔΗΜΟΥ. 
 

Εάν η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών και η σύνταξη του σχετικού 

πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την Ε.Π. του ΔΗΜΟΥ μέσα στον οριζόμενο 

από την σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, τότε 

και μόνο, εφόσον παρέλθουν 30 ημέρες μετά από ειδική όχληση του προμηθευτή 

και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή εντός της προθεσμίας αυτής, με κάθε 

επιφύλαξη των δικαιωμάτων του ΔΗΜΟΥ, εκδίδεται δε προς τούτο σχετική 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με βάση μόνο το θεωρημένο από την 

αποθήκη του ΔΗΜΟΥ αποδεικτικό προσκόμισης. 
 

Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) 

ημερών από την ημερομηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής 

στον ΔΗΜΟ και δεν έχει ληφθεί η σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή 

του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια. 
 

 

Άρθρο 10ο Πλημμελής κατασκευή 
 

Εάν τα είδη που θα προμηθευτεί ο Δήμος δεν εκπληρώνουν τους όρους της 

σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες κατασκευαστικές, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών. 

 

Άρθρο 11ο Φόροι , τέλη , κρατήσεις 
 

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους 

φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της σύμβασης, πλην του 

Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει τον Δήμο. Επιπλέον, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
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καταβάλει ποσό που ανέρχεται σε 0,10% επί του συνολικού τιμήματος, υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων. 

 

 

Άρθρο 12ο 

Προς επίλυση διαφορών και για  όσα  δεν  αναφέρονται  συγκεκριμένα,  ισχύουν  τα  
αναγραφόμενα  στο  ν.4412/2016. 
 
  
                                                                                                Λέρος, 18 -  05- 2020 
 
 
     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
     Ο Διευθυντής                                                                          Ο Μελετητής 
 
 
 
 
 
 
Έλληνας  Χριστόδουλος    Παντελίδης Παντελεήμων 
  Πολιτικός Μηχανικός                 Μηχανολόγος Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020 
                                 (Αρ. μελέτης: 18/2020) 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ) 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤ

. ΤΙΜΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α ΣΥΝΟΛΟ 

  Κ.Α. 10.6061: 1.000,00€       

1 ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ 0,90 3 2,70 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(100ΤΕΜ) 8,00 4 32,00 

3 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ 9,00 1 9,00 

4 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 17,00 2 34,00 

5 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP1 0,70 10 7,00 

6 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 5,00 3 15,00 

7 
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ 
ΣΑΜΠΩ 

35,00 1 35,00 

8 
ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 

42,00 2 84,00 

9 ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 5,50 4 22,00 

10 ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑ ΔΙΚΥΚΛΟ 120,00 1 120,00 

11 ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΔΙΚΥΚΛΟ 60,00 1 60,00 

12 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ + ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ) 35,00 4 140,00 

13 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 5,00 6 30,00 

14 ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 15,00 4 60,00 

15 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 2,40 2 4,80 

16 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 35,00 2 70,00 

          ΣΥΝΟΛΟ 725,50 € 

          ΦΠΑ 17% 123,34 € 

          
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

848,84 € 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤ. 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  Κ.Α. 15.6061: 3.000,00€       

 1 ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ 0,90  12 10,80  

 2 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(100ΤΕΜ) 8,00  16 128,00  

 3 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ 9,00  4 36,00  

 4 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 17,00  8 136,00  

 5 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 5,00  4 20,00  

 6 ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΩ 35,00  4 140,00  

 7 ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 5,50  4 22,00  

 8 
ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 

42,00  4 168,00  

 9 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP1 0,70  40 28,00  





 47 

 
 

 
 

          ΣΥΝΟΛΟ 688,80 € 

          ΦΠΑ 17% 117,10 € 

     
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

805,90 € 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤ. 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  Κ.Α. 20.6061: 6.000,00€       

1 ΑΡΒΥΛΑ (8 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) 55,00  2 110,00  

2 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ + ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ )      35,00  12 420,00  

3 Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο 20,00  2 40,00  

4 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 5,00  18 90,00  

5 ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 15,00  12 180,00  

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(100ΤΕΜ) 8,00  16 128,00  

7 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 2,40  28 67,20  

8 
ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 

42,00  8 336,00  

9 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ 24,00  2 48,00  

10 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 100,00  2 200,00  

11 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 5,00  8 40,00  

12 ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 5,50  8 44,00  

13 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP1 0,70  54 37,80  

14 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 35,00  4 140,00  

15 
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ 
ΣΑΜΠΩ 

35,00  2 70,00  

16 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ 9,00  2 18,00  

17 ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 10,00  2 20,00  

18 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ         45,00  3 135,00  

19 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 17,00  4 68,00  

20 ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ 0,90  6 5,40  

 
        ΣΥΝΟΛΟ 2.197,40 € 

 
        ΦΠΑ 17% 373,56 € 

 
        

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

2.570,96 € 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤ. 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  Κ.Α. 25.6061: 13.000,00€       

 1 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 35,00  15 525,00  

 2 ΑΡΒΥΛΑ (8 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) 55,00  1 55,00  

 3 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ + ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ  )          35,00  32 1.120,00  

 4 
ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 

42,00  16 672,00  

 5 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 5,00  48 240,00  

 6 ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 15,00  32 480,00  

 7 ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 5,50  16 88,00  

 8 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 5,00  16 80,00  

 9 ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑ ΔΙΚΥΚΛΟ 120,00  2 240,00  

 10 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ 7,00  1 7,00  
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ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

 11 ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΔΙΚΥΚΛΟ 60,00  2 120,00  

 12 ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΝBR 3,90  40 156,00  

 13 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ         45,00  13 585,00  

 14 ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 10,00  12 120,00  

 15 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΑΠΛΕΣ 10,00  1 10,00  

 16 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  17,00  10 170,00  

 17 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(100ΤΕΜ) 8,00  41 328,00  

 18 ΓΑΝΤΙΑ  ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 2,00  10 20,00  

 19 ΓΑΝΤΙΑ  PVC 2,20  32 70,40  

 20 ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ 0,90  150 135,00  

 21 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC – NEOPRENE  3,90  69 269,10  

22 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ LATEX 5,40  61 329,40  

23 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 2,40  35 84,00  

24 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ 8,00  60 480,00  

25 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ 24,00  1 24,00  

26 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 100,00  1 100,00  

27 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP1 0,70  12 8,40  

28 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP3 2,40  120 288,00  

29 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΜΕ ΣΤΗΘΟΥΡΙ 40,00  1 40,00  

30 ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΝΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 14,00  40 560,00  

          ΣΥΝΟΛΟ 7.404,30 € 

          ΦΠΑ 17% 1.258,73 € 

          
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

8.663,03 € 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤ. 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  Κ.Α. 30.6061: 10.000,00 €       

1 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 35,00  19 665,00  

2 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ + ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ  )          35,00  32 1.120,00  

3 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 5,00  60 300,00  

4 ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 15,00  40 600,00  

5 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 5,00  20 100,00  

6 ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 5,50  20 110,00  

7 ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 10,00  15 150,00  

8 
ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 

42,00  20 840,00  

9 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(100ΤΕΜ) 8,00  16 128,00  

10 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 45,00  12 540,00  

11 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

7,00  2 14,00  

12 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 2,40  178 427,20  

13 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΑΠΛΕΣ 10,00  11 110,00  

14 ΑΡΒΥΛΑ (8 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) 55,00  1 55,00  

15 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ 24,00  1 24,00  

16 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 100,00  1 100,00  

17 ΓΑΝΤΙΑ PVC 2,20  3 6,60  

18 ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΟΔΙΑ 17,00  1 17,00  
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Όλα τα γάντια αναφέρονται σε ζεύγη εκτός από τα γάντια ελαστικά μιας χρήσης που αναφέρονται σε 
πακέτο των 100 τεμ.  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

2020 
 

Κ.Α 10.6061 : 
1.000,00€ 
ΜΑΠ 
4 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
 

725,50 € ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 
 

848,84 € 

Κ.Α 15.6061 : 
3.000,00 
ΜΑΠ 
4 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
 

688,80 € ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 
 
 
 

805,90 € 

Κ.Α 20.6061 : 
6.000,00€ ΜΑΠ 
8 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
 

2.197,40 € 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 
 

2.570,96 € 

Κ.Α 25.6061 : 
13.000,00€ ΜΑΠ 
16 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
 

7.404,30 € ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 
 

8.663,03 € 

Κ.Α 30.6061 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 6.123,40 € ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 7.164,38 € 

19 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 7,50  1 7,50  

20 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP3 2,40  30 72,00  

21 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP1 0,70  53 37,10  

22 ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΝΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 14,00  50 700,00  

 
        ΣΥΝΟΛΟ 6.123,40 € 

 
        ΦΠΑ 17% 1.040,98 € 

 
        

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

7.164,38 € 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤ. 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  Κ.Α. 70.6061: 1.200,00 €       

1 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 35,00  2 70,00  

2 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ  )          35,00  4 140,00  

3 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 5,00  6 30,00  

4 ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 15,00 4 60,00  

5 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 5,00  2 10,00  

6 ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 5,50  2 11,00  

7 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP1 0,70  8 5,60  

8 ΓΑΝΤΙΑ PVC 2,20  4 8,80  

9 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 2,40  15 36,00  

10 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(100ΤΕΜ) 8,00  4 32,00  

11 
ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 

42,00  2 84,00  

12 ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 10,00  1 10,00  

 
        ΣΥΝΟΛΟ 497,40 € 

 
        ΦΠΑ 17% 84,56 € 

 
        

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

581,96 € 
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10.000,00€ ΜΑΠ 
20 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
 

 ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 
 

Κ.Α 70.6061 : 
1.200,00€ ΜΑΠ 
2 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
 

497,40 € ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 
 

581,96 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 17.636,80 € ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 20.635,06 € 
 

 
 
Αναλυτικά ποιοι δικαιούνται τα μέσα ατομικής προστασίας  ανά κωδικό πίστωσης φαίνεται 
στους παρακάτω πίνακες: 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο 
Θέση 
εργασίας Τεμ. 

1 
Χονδρόγιαννου 
Δέσποινα(10) Μιχαήλ 

Γεν. 
καθηκόντων -  
Καθαριστριών  Τεμ. 

  

ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ 3 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(100ΤΕΜ) 4 

ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ 1 

ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 2 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP1 10 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΩ 1 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 
1 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

2 
Χατζημιχάλης 
Παντελής(10) Γεωργίου Κλητήρας  Τεμ. 

  

ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑ ΔΙΚΥΚΛΟ 1 

ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΔΙΚΥΚΛΟ 1 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 1 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

3 
Καλογερόπουλος 
Ιωάννης(10) Αντώνιος Αποθηκάριος Τεμ. 

  

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 1 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 3 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 2 

ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ + ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ) 2 

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 1 

4 Παγώνης Νικόλαος(10) 
Μιχαήλ-
Αντώνιος Αποθηκάριος Τεμ. 

  ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 1 
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ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 3 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 2 

ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ + ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ) 2 

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 1 

 
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο 
Θέση 
εργασίας Τεμ. 

1 Ηλία - Βλάχου Καλλιόπη (15) Αδαμάντιος Καθαριστριών Τεμ. 

  

ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ 3 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(100ΤΕΜ) 4 

ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ 1 

ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 2 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP1 10 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΩ 1 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 
1 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

2 
Κοντογιωργάκη 
Παναγιώτα(15) Ιωάννης Καθαριστριών Τεμ. 

  

ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ 3 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(100ΤΕΜ) 4 

ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ 1 

ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 2 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP1 10 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΩ 1 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 1 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

3 Μερεντίτη Θεολογία (15) Σταμάτιος Καθαριστριών Τεμ. 

  

ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ 3 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(100ΤΕΜ) 4 

ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ 1 

ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 2 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP1 10 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΩ 1 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 1 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

4 Φασόλη Δήμητρα(15) Γεώργιος Καθαριστριών Τεμ. 

  

ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ 3 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(100ΤΕΜ) 4 

ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ 1 

ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 2 
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ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP1 10 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΩ 1 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 1 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

 
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο 
Θέση 
εργασίας Τεμ. 

1 Αράπης Εμμανουήλ (20) Μιχαήλ Ηλεκτρολόγων Τεμ. 

  

ΑΡΒΥΛΑ (8 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) 1 

ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ  + ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ)  2 

Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο 1 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 3 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 2 

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 4 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 1 

ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ 1 

ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 1 

ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 1 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

2 Αράπης Σταμάτης (20) Χρήστος Οδηγών Τεμ. 

  

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 1 

ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ + ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ)          2 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 3 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 2 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP1 4 

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 5 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(100ΤΕΜ) 2 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
ΜΠΛΕ 1 

3 Γεδεών Εμμανουήλ (20) Μάρκος Ηλεκτρολόγων Τεμ. 

  ΑΡΒΥΛΑ (8 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) 1 

 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ + ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ)  2 

 
Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο 1 

 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 3 

 ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 2 

 
ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 4 

 
ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 1 

 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ 1 

 ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 1 
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 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 1 

 
ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

 ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

4 Γρύλλη Χρυσή (20) Γεώργιος 
Εργατών 
Καθ/τας Τεμ. 

  

ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ 3 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(100ΤΕΜ) 4 

ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ 1 

ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 2 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP1 10 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΩ 1 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 1 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

5 Δράκος Νικήτας (20) Ισίδωρος 
Εργατών 
Καθ/τας Τεμ. 

  

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 1 

ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ + ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ)  2 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 3 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 2 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP1 10 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(100ΤΕΜ) 2 

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 5 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ         1 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 1 

6 Καννή Δέσποινα(20) Εμμανουήλ Καθαριστριών Τεμ. 

  

ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ 3 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(100ΤΕΜ) 4 

ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ 1 

ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 2 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP1 10 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΩ 1 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 1 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

7 Χαρινός Βασίλειος(20) Σταύρος 
Εργατών 
Καθ/τας Τεμ. 

  

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 1 

ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ + ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ)  2 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 3 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 2 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP1 10 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(100ΤΕΜ) 2 
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ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 5 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ         1 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 1 

8 Μπουράκης Μάρκος (20) Νικόλαος 
Εργατών 
Καθ/τας Τεμ. 

  

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 1 

ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ + ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ)  2 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 3 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 2 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP1 10 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(100ΤΕΜ) 2 

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 5 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ         1 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 1 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο 
Θέση 
εργασίας Τεμ. 

1 Ασβεστάς Μιχαήλ (25) Δημήτριος 
Καταμετρητών  
- υδραυλικών Τεμ. 

  ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 1 

 

ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ 5 

ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  1 

ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ         1 

ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ + ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ  )          
2 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 3 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 2 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 1 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 1 

ΓΑΝΤΙΑ  PVC 3 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP3 10 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ LATEX 6 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC – NEOPRENE  7 

ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ NBR 4 

ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ 16 

ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑ ΔΙΚΥΚΛΟ 1 

ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΔΙΚΥΚΛΟ 1 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(100ΤΕΜ) 3 

2 Ασβεστάς Χρήστος (25) Ευάγγελος Υδραυλικών Τεμ. 

  

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 1 

ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  1 

ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ 5 

https://www.skroutz.gr/products/show/28797560
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ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ         1 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 
1 

ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ + ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ )          

2 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 3 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 2 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 1 

ΓΑΝΤΙΑ  PVC 3 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP3 10 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ LATEX 6 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC – NEOPRENE  7 

ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ NBR 4 

ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ 16 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(100ΤΕΜ) 3 

3 Καπινιάρης Γεώργιος(25) Στυλιανός Υδραυλικών Τεμ. 

  

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 1 

ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ 5 

ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  1 

ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ         1 

ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ + ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ  )          
2 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 1 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 3 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 2 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 1 

ΓΑΝΤΙΑ  PVC 3 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP3 10 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ LATEX 6 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC – NEOPRENE  7 

ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ NBR 4 

ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ 16 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(100ΤΕΜ) 3 

4 Καστής Κωνσταντίνος (25) Χρίστος Υδραυλικών Τεμ. 

  

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 1 

ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  1 

ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ 5 

ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ         1 

ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ  )          

2 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 
1 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 3 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 2 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

https://www.skroutz.gr/products/show/28797560
https://www.skroutz.gr/products/show/28797560
https://www.skroutz.gr/products/show/28797560
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ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 1 

ΓΑΝΤΙΑ  PVC 3 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP3 10 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ LATEX 6 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC – NEOPRENE  7 

ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ NBR 4 

ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ 16 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(100ΤΕΜ) 3 

5 Κοντογιάννης Νικόλαος(25) Ελευθέριος Οδηγών Τεμ. 

  

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 1 

ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ)          2 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 3 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 2 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP1 4 

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 5 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(100ΤΕΜ) 1 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
ΜΠΛΕ 1 

6 Κουμπάρος Γεώργιος (25) Νικόλαος 

Οδηγών - 
Υδραυλικός 
Βιολογικού 
Καθαρισμού Τεμ. 

  

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 1 

ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ 10 

ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΜΕ ΣΤΗΘΟΥΡΙ 1 

ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  1 

ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ         1 

ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ + ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ  )          2 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 3 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 
1 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 2 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP3 20 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 1 

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 10 

ΓΑΝΤΙΑ  PVC 3 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ LATEX 10 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC – NEOPRENE  3 

ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ NBR 4 

ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ 6 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(100ΤΕΜ) 3 

7 Μπάκας Θεοτόκης (25) Ιωάννης 

Χειρ. Μηχ/των 
- 
Αποφρακτικού Τεμ. 

  ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 1 

 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  1 

 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ         1 
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 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ 10 

 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ + ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ  )          2 

 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 3 

 
ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 
1 

 ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 2 

 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP3 10 

 ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

 ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 1 

 ΓΑΝΤΙΑ  PVC 3 

 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ LATEX 3 

 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC – NEOPRENE  10 

 ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ NBR 4 

 ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ 16 

 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(100ΤΕΜ) 3 

8 Μπουράκης Γεώργιος (25) Νικόλαος 

Ηλεκτρολόγων 
- Τμήμα 
Ύδρευσης & 
Αποχέτ. Τεμ. 

  

ΑΡΒΥΛΑ (8 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) 1 

ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ + ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ  )          2 

ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ 10 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 
1 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 3 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 2 

ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  1 

ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ         1 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(100ΤΕΜ) 3 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP3 10 

ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ 1 

ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 1 

ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 1 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

ΓΑΝΤΙΑ  PVC 3 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ LATEX 6 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC – NEOPRENE  7 

ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ NBR 4 

ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ 16 

9 Νομικός Νικόλαος (25) Μιχαήλ Οδηγών Τεμ. 

  

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 1 

ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ + ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ)          2 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 3 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 2 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP1 4 

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 5 
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ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(100ΤΕΜ) 2 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
ΜΠΛΕ 1 

10 Ντεληγιώργης Νικήτας (25) Σάββας Οδηγών Τεμ. 

  ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 1 

 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ + ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ)          2 

 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 3 

 ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 2 

 
ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

 ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP1 4 

 
ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 5 

 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(100ΤΕΜ) 2 

 
ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
ΜΠΛΕ 1 

11 Οικονόμου Γιώργος(25) Παρίσης Υδραυλικών Τεμ. 

 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 1 

ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  1 

ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ 5 

ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ         1 

ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ  )          

2 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 
1 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 3 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 2 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 1 

ΓΑΝΤΙΑ  PVC 3 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP3 10 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ LATEX 6 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC – NEOPRENE  7 

ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ NBR 4 

ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ 16 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(100ΤΕΜ) 3 

 
12 Σούλος Νικόλαος(25) Θεόδωρος 

Χειριστών 
Μηχανημάτων Τεμ. 

  

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 1 

ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ + ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ  )          2 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 3 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 2 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 1 

ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 1 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 1 

ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 1 

ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΑΠΛΕΣ  1 

https://www.skroutz.gr/products/show/28797560
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ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 10 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 1 

13 Τσακυριός Φίλιππος(25) Αναστάσιος Υδραυλικών Τεμ. 

  

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 1 

ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  1 

ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ 5 

ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ         1 

ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ  )          

2 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 
1 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 3 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 2 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 1 

ΓΑΝΤΙΑ  PVC 3 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP3 10 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ LATEX 6 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC – NEOPRENE  7 

ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ NBR 4 

ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ 16 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(100ΤΕΜ) 3 

14 Χαρινός Γεώργιος(25) Κωνσταντίνος 

Οδηγών – Γεν. 
Καθηκόντων 
Βιολογικού 
Καθαρισμού Τεμ. 

  

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 1 

ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ + ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ  )          2 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 3 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 2 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 
1 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP3 10 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  1 

ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ         1 

ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 1 

ΓΑΝΤΙΑ  PVC 5 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ LATEX 6 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC – NEOPRENE  7 

ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ NBR 4 

ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ 11 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(100ΤΕΜ) 3 

15 Καρπάθιου Άννα (25) Εμμανουήλ 

Μηχανικός- 
Υπεύθυνη 
συνεργείων 
Ύδρευσης & 
Αποχέτευσης Τεμ. 

  

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 1 

ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ         1 

https://www.skroutz.gr/products/show/28797560
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ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ + ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ  )          2 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 3 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 2 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 
1 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP3 10 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 10 

ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ 5 

ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 1 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(100ΤΕΜ) 5 

16 Ηλίας Νεκτάριος (25) Εμμανουήλ Καταμετρητής Τεμ. 

 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 1 

ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ + ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ  )          
2 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 1 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 3 

ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ         1 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 2 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΥΚΛΟ 1 

ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΔΙΚΥΚΛΟ 1 

17 ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (30) 40 

 
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Θέση εργασίας Τεμ. 

1 Δράκος Ιωάννης (30) Νικόλαος 
Τεχνιτών Έργων + 
Εργατών Καθ/τας  Τεμ. 

  

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 1 

ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ + ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ  )          2 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 3 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 2 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP1 4 

ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 1 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 
1 

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 10 

ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΑΠΛΕΣ 1 

ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 1 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

2 Ελένης Μιχαήλ (30) Γεώργιος 
Χειρ. Μηχ/των 
Έργων Τεμ. 

  

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 1 

ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ + ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ  )          2 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 3 

https://www.skroutz.gr/products/show/28797560
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ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 2 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 1 

ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 1 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 1 

ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 1 

ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΑΠΛΕΣ  1 

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 10 

3 Κάνδρος Θεολόγος (30) Ευάγγελος 
Πλήρωμα 
απορριματοφόρου Τεμ. 

  ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 1 

 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ + ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ  )          2 

 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 3 

 ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 2 

 ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP3 10 

 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΑΠΛΕΣ 1 

 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 25 

 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 1 

 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

 
ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 1 

 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(100ΤΕΜ) 2 

4 Κασδοβασίλης Σπυρίδων(30) Αναστάσιος 

Ηλεκτροτ/των 
αυτ/των – Βοηθός 
Ηλεκτρολόγου Τεμ. 

  

ΑΡΒΥΛΑ (8 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) 1 

ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ + ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ)  2 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 3 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 2 

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 5 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 1 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP1 4 

ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ 1 

ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 1 

ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 1 

ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 1 

ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΑΠΛΕΣ  1 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

5 Κυπραίος Μάρκος (30) Σταμάτιος 
Τεχνιτών 
Οικοδομικών Τεμ. 

  

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 1 

ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ + ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ  )          2 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 3 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 2 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP1 4 
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ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 1 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 1 

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 10 

ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΑΠΛΕΣ  1 

ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 1 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

6 Μαραβέλιας Ζαχαρίας (30)  Γεώργιος 

Χειρ. Μηχ/των 
Έργων – τεχνιτών 
οικοδομικών Τεμ. 

  

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 1 

ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ + ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ  )          2 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 3 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 2 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP1 4 

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 1 

ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 1 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 1 

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 10 

ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΑΠΛΕΣ 1 

ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 1 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

7 Μαυρουδής Γεώργιος (30) Μιχαήλ 
Πλήρωμα 
απορριματοφόρου Τεμ. 

  

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 1 

ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ + ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ  )          2 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 3 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 2 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP3 10 

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 25 

ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΑΠΛΕΣ 1 

ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 1 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 1 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(100ΤΕΜ) 2 

8 Σβουρένος Χρήστος(30) Μιχαήλ 

Εργάτ. γεν. 
καθηκόντων 
(Τεχνιτ. 
Οικοδομικών) Τεμ. 

  

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 1 

ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ + ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ  )          2 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 3 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 2 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP1 4 

ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 1 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 1 
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ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 10 

ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΑΠΛΕΣ  1 

ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 1 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

9 Σκόρδος Μάρκος(30) Δημήτριος 
Πλήρωμα 
απορριματοφόρου Τεμ. 

  

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 1 

ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ + ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ  )          2 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 3 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 2 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP3 10 

ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΑΠΛΕΣ 1 

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 25 

ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 1 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 1 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(100ΤΕΜ) 2 

10 Σούλος Χρυσοβαλάντης(30) Θεόδωρος 

Εργατών Καθ/τας – 
Υπάλληλος 
Σφαγείων Τεμ. 

  

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 1 

ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ + ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ)  2 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 3 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 2 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP1 10 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(100ΤΕΜ) 2 

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΟΔΙΑ 1 

ΓΑΝΤΙΑ  PVC 3 

ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΑΠΛΕΣ 1 

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 25 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ         1 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 1 

11 Τσακυριός Νεκτάριος(30) Αναστάσιος 
Τεχνιτών Γενικά - 
Ξυλουργός Τεμ. 

  

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 1 

ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ + ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ)  2 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 3 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 2 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP1 5 

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 5 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 1 
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ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 1 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(100ΤΕΜ) 2 

12 Φασόλης Δημήριος(30) Ιωάννης 
Τεχνιτών 
Οκοδομικών Τεμ. 

  

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 1 

ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ + ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ  )          2 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 3 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 2 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP1 4 

ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 1 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 1 

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 10 

ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΑΠΛΕΣ 1 

ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 1 

13 Φασόλης Εμμανουήλ(30) Ιωάννης 
Μηχανικός 
Αυτοκινήτων Τεμ. 

  

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 1 

ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ + ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ  )   2 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 3 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 2 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 1 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP1 4 

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 3 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 1 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(100ΤΕΜ) 2 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 1 

14 Χαρινός Μιχαήλ(30) Βασίλειος 

Εργ. Γεν. 
καθηκόντων - 
καθαριότητα Τεμ. 

  

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 1 

ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ + ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ)  2 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 3 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 2 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP1 10 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(100ΤΕΜ) 2 

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 5 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ         1 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 1 

15 Φιλιππίδη Δέσποινα(30) Νικήτας 

Μηχανικός – 
Επιβλέπουσα 
οδοποιϊας Τεμ. 

  

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 1 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 3 





 65 

ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ + ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ  )          2 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 2 

ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 1 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(100ΤΕΜ) 2 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 1 

16 Παντερμαράκη Μαρία(30) Νικολάος Μηχανικός Τεμ. 

  

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 1 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 3 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 2 

ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 1 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 1 

17 Ζαϊρης Δημήτριος(30) Νικολάος Μηχανικός Τεμ. 

 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 1 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 3 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 2 

ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 1 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 1 

18 Έλληνας Χριστόδουλος(30) Αναστάσιος Μηχανικός Τεμ. 

 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 1 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 3 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 2 

ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 1 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 1 

19 Φιλιππίδης Γεώργιος(30) Νικήτας 

Μηχανικός- 
Επιβλέπων 
ύδρευσης και 
αποχέτευσης Τεμ. 

 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 1 

ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ + ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ  )          2 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 3 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 2 

ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 1 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 





 66 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 1 

20 Κουρεπίνη Καλλιόπη(30) Νικολάος Μηχανικός Τεμ. 

  

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 1 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 3 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 2 

ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 1 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 1 

21 ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (30) 50 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Θέση εργασίας Τεμ. 

1 Αράπης Μιχαήλ (70) Θεολόγος Οδηγών Τεμ. 

  

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 1 

ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ + ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ)          2 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 3 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 2 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP1 4 

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 5 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(100ΤΕΜ) 2 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 1 

2 Ντεληγιώργης Χρήστος(70) Σταύρος 

Οδηγών – 
μηχανικός 
αυτοκινήτων Τεμ. 

  

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 1 

ΓΑΝΤΙΑ  PVC 4 

ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ  )          2 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα) 3 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα) 2 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 

ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ) 1 

ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 1 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP1 4 

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 10 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 1 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(100ΤΕΜ) 2 

 
                                                                                      Λέρος, 18 -  05- 2020 
 
     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
     Ο Διευθυντής                                                                          Ο Μελετητής 
 
Έλληνας  Χριστόδουλος    Παντελίδης Παντελεήμων 
  Πολιτικός Μηχανικός                 Μηχανολόγος Μηχανικός 





 67 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020 
                                 (Αρ. μελέτης: 18/2020) 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ) 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Α/
Α ΕΙΔΟΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤ
. ΤΙΜΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α ΣΥΝΟΛΟ 

  Κ.Α. 10.6061: 1.000,00€       

1 ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ  3  

2 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(100ΤΕΜ)  4  

3 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ  1  

4 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ  2  

5 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP1  10  

6 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ  3  

7 
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ 
ΣΑΜΠΩ 

 1  

8 
ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
ΜΠΛΕ 

 2  

9 ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ)  4  

10 ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑ ΔΙΚΥΚΛΟ  1  

11 ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΔΙΚΥΚΛΟ  1  

12 
ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ + 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ) 

 4  

13 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα)  6  

14 ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα)  4  

15 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ  2  

16 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3  2  

          ΣΥΝΟΛΟ  

          ΦΠΑ 17%  

          
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤ. 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  Κ.Α. 15.6061: 3.000,00€       

 1 ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ  12  

 2 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(100ΤΕΜ)  16  

 3 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ  4  

 4 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ  8  

 5 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ  4  

 6 
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ 
ΣΑΜΠΩ 

 4  
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 7 ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ)  4  

 8 
ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 

 4  

 9 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP1  40  

          ΣΥΝΟΛΟ  

          ΦΠΑ 17%  

          
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤ. 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  Κ.Α. 20.6061: 6.000,00€       

1 ΑΡΒΥΛΑ (8 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)  2  

2 
ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ + 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ )      

 12  

3 Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο  2  

4 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα)  18  

5 ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα)  12  

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(100ΤΕΜ)  16  

7 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ  28  

8 
ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
ΜΠΛΕ 

 8  

9 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ  2  

10 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ  2  

11 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ  8  

12 ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ)  8  

13 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP1  54  

14 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3  4  

15 
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ 
ΣΑΜΠΩ 

 2  

16 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ  2  

17 ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ  2  

18 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ          3  

19 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ  4  

20 ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ  6  

 
        ΣΥΝΟΛΟ  

 
        ΦΠΑ 17%  

 
        

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤ. 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  Κ.Α. 25.6061: 13.000,00€       

 1 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3  15  

 2 ΑΡΒΥΛΑ (8 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)  1  

 3 
ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ + 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ  )          

 32  
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 4 
ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
ΜΠΛΕ 

 16  

 5 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα)  48  

 6 ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα)  32  

 7 ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ)  16  

 8 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ  16  

 9 ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑ ΔΙΚΥΚΛΟ  2  

 10 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

 1  

 11 ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΔΙΚΥΚΛΟ  2  

 12 ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΝBR  40  

 13 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ          13  

 14 ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ  12  

 15 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΑΠΛΕΣ  1  

 16 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   10  

 17 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(100ΤΕΜ)  41  

 18 ΓΑΝΤΙΑ  ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ  10  

 19 ΓΑΝΤΙΑ  PVC  32  

 20 ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ  150  

 21 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC – NEOPRENE   69  

22 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ LATEX  61  

23 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ  35  

24 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ  60  

25 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ  1  

26 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ  1  

27 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP1  12  

28 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP3  120  

29 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΜΕ ΣΤΗΘΟΥΡΙ  1  

30 ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΝΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ  40  

          ΣΥΝΟΛΟ  

          ΦΠΑ 17%  

          
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤ. 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  Κ.Α. 30.6061: 10.000,00 €       

1 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3  19  

2 
ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ + 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ  )          

 32  

3 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα)  60  

4 ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα)  40  

5 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ  20  

6 ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ)  20  

7 ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ  15  

8 
ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
ΜΠΛΕ 

 20  
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       Λέρος,    /   /2020                      
                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

     Ο Διευθυντής 
 
       Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ        
 

        
         Έλληνας Χριστόδουλος                                                                  
          Πολιτικός Μηχανικός       

9 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(100ΤΕΜ)  16  

10 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ  12  

11 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

 2  

12 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ  178  

13 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΑΠΛΕΣ  11  

14 ΑΡΒΥΛΑ (8 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)  1  

15 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ  1  

16 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ  1  

17 ΓΑΝΤΙΑ PVC  3  

18 ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΟΔΙΑ  1  

19 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ  1  

20 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP3  30  

21 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP1  53  

22 ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΝΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ  50  

 
        ΣΥΝΟΛΟ  

 
        ΦΠΑ 17%  

 
        

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤ. 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  Κ.Α. 70.6061: 1.200,00 €       

1 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3  2  

2 
ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ  
)          

 4  

3 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  TSHIRT (Τύπωμα)  6  

4 ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΦΟΥΤΕΡ (Τύπωμα)  4  

5 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ  2  

6 ΑΝΑΚΛ. ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ)  2  

7 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP1  8  

8 ΓΑΝΤΙΑ PVC  4  

9 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ  15  

10 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(100ΤΕΜ)  4  

11 
ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
ΜΠΛΕ 

 2  

12 ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ  1  

 
        ΣΥΝΟΛΟ  

 
        ΦΠΑ 17%  

 
        

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 
 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  και τη διαδικασία 
ανάθεσης 

 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6171] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΛΕΡΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Τ.Κ. 85400] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Νταλόγλου Κωνσταντίνα] 
- Τηλέφωνο: [2247360252] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: promithiondlerou@yahoo.com 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.leros.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):   

«Προμήθεια :”ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020» ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ 

CPV: 18400000-3    
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6171] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 18/2020 Μελέτη Τεχνικής 
Υπηρεσίας] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

                                                           
1
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ]  

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό 
αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[  ] Ναι [ ] Όχι [  ] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 

ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, 
στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, 
συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε 
κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το 
μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής 
ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογο3: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να 
τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [  ] Ναι [  ] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [  ] Ναι [  ] Όχι 
 
 
 
 

                                                           
2
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

3
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
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βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 
αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με 
άλλους4; 

[  ] Ναι [   ] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

 

                                                           
4
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ5  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[    ] Ναι [    ] Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε έντυπο ΤΕΥΔ σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 
αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 
την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη 
IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 

                                                           
5
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[   ]Ναι [    ]Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες 

(κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος 

οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας 

τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της 

σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες 

που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα 

με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες6 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση7· 

2 δωροδοκία8,9· 

3 απάτη10· 

4 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες11· 

5 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας12· 

6 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων13. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου14 το οποίο είναι μέλος 

[   ] Ναι [  ] Όχι 
 
 

                                                           
6
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 

η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

7
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

8
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

9
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 
22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). 
Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της 

Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη 
καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

10
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)

  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

11
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης 
την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

12
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15) 

 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και 
άλλες διατάξεις”. 

13
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 
αυτής και άλλες διατάξεις.". 

14
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 73 ) 
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του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του 
οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), 
ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει;  

 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]15 

Εάν ναι, αναφέρετε16: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]17 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)18; 

[  ] Ναι [   ] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν19: [……] 

                                                           
15

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

16
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

17
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18
 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

19
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης20, στην Ελλάδα και στη χώρα 
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[  ] Ναι [  ] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;21 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [  ] Ναι [  ] Όχι  
-[  ] Ναι [  ] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [  ] Ναι [  ] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [  ] Ναι [  ] Όχι  
-[  ] Ναι [  ] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [  ] Ναι [  ] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 22 
[……][……][……] 

 

                                                           
20

 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

21
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

22
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει 
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου23 ; 
 

[  ] Ναι [   ] Όχι 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[  ] Ναι [   ] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: […….............] 

 
 
Έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού 
φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή 
αίτησης συμμετοχής (παρ.Α1 του άρθρου 
39 του Ν.4488/2017 που προστέθηκε  στο 
άρθρο 73 παρ.2 Ν.4412/2016, νέος 
υποχρεωτικός λόγος αποκλεισμού από τη 
διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης):  
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου 
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 
(Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, 
οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις 
(3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου 
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 
διενεργηθέντες ελέγχους.  
Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να 
έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική 
ισχύ;24 
 
 

 
 
[   ] Ναι [   ] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα25; 

[  ] Ναι [  ] Όχι 
 

                                                           
23

 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

24
 Παρ.Α1 του άρθρου 39 του Ν.4488/2017 που προστέθηκε  στο άρθρο 73 παρ.2 Ν.4412/2016, νέος υποχρεωτικός 
λόγος αποκλεισμού από τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης 

25
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%81%CE%B3-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CF%86-2063%CE%B41-63203-02-2011-%CF%86%CE%B5%CE%BA-26618-02-2011-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%B2/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%81%CE%B3-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CF%86-2063%CE%B41-63203-02-2011-%CF%86%CE%B5%CE%BA-26618-02-2011-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%B2/
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[.......................] 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[   ] Ναι [   ] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[  ] Ναι  [  ] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων26, 
λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[  ] Ναι [  ] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 
αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης27; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[  ] Ναι [  ] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή 
ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια28 κατά 
την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[  ] Ναι [  ] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[  ] Ναι [  ] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 

                                                           
26

 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

27
 Πρβλ άρθρο 48. 

28
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 
την επιλογή ή την ανάθεση;  

[  ] Ναι [  ] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που 
η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 
οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς 
να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[  ] Ναι [  ] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή 
στο κράτος μέλος εγκατάστασής29; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

 
 

 ΛΕΡΟΣ …./…./2020 

  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

 
 ……………………………. 

 

                                                           
29

 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη 
μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονται30, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 
αυτή διατίθεται δωρεάν31. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο Δήμο Λέρου, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο ΤΕΥΔ για 

τους σκοπούς του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας :”ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020» ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ 

 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
 
 
 
 

   ΛΕΡΟΣ …./…./2020 

  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

 
 

                                                           
 

 

 
  

 




