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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας του 

εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ωραιοκάστρου. 

Τα προς προμήθεια μέσα ατομικής προστασίας, προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών 

των εργαζομένων του Δήμου στους τομείς καθαριότητας, τεχνικών έργων, επισκευής και συντήρησης 

οχημάτων, προκειμένου για την ασφαλέστερη και την αποτελεσματικότερη εργασία τους. 

Η παρούσα προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:  

 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) 
 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
 του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 
 Την Κ.Υ.Α. 53361/02-10-2006 
 Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΤΤ36586/10-7-2007 (ΦΕΚ 1323/Β/30-7-2007)  
 Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 31119/19-5-2008 (ΦΕΚ 990/Β/28-5-2008)  

 
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. 

Οι ποσότητες των προς προμήθεια προϊόντων που αναφέρονται στη μελέτη καθορίστηκαν με 

βάση καταστάσεις δικαιούχων του Δήμου, όπως αυτές ισχύουν. 

Οι τιμές μονάδας για κάθε είδος στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης 

εκτιμήθηκαν με βάση έρευνα αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο. 

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. 

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 . 
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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.  

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, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή 

έκπτωτο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά κωδικό πίστωσης έχει ως εξής: 
 

 Κ.Α 20.6061.1002 : 20.398,37 € (με Φ.Π.Α 24%) 

 Κ.Α 30.6061.1002 : 4.391,71 € (με Φ.Π.Α 24%) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ο Συντάξας 

 
 
 

Τσελίκογλου Αναστάσιος 
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη Δ/νσης  

Δ.Τ.Υ. & Π. 
 
 

 Τόλια Ελένη 
Τοπογράφος Μηχ/κός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη Δ/νσης  

Δ.Π. & Π.Ζ. 
 
 

Ευθυμίου Αικατερίνη 
Τοπογράφος Μηχ/κός 

 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 

 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 

 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 
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2. 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. 
 
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  
 Αντανακλαστικά γιλέκα M έως XXXL  
 Νιτσεράδες από M έως XXXL 
 Γάντια μιας χρήσεως από S έως XL 
 
Η προμήθεια θα περιλαμβάνει τα εξής: 

 
2.1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ Ή ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΕΝΟ ΑΦΡΟ (τύπος 1) 

 
Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, 
συμπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό ή υγρό περιβάλλον όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα, συνοδοί 
απορριμματοφόρων, οικοδόμοι και εργαζόμενοι σε κήπους. 
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 27cm. Υλικό κατασκευής: Το εμπρός μέρος της παλάμης από 
αδιάβροχο υλικό κατά προτίμηση πολυμερισμένο αφρό ή άλλο ισοδύναμο υλικό. Το πίσω μέρος της 
παλάμης από ύφασμα. Η εμβάπτιση θα είναισ’ όλη την παλάμη εμπρός και στο ¼ των δακτύλων πίσω 
για να είναι αδιάβροχο. Κατά προτίμηση το ύφασμα να είναι υδροαπωθητικό. 
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 4, 1, 3, 1. 
Πρότυπα: EN 388, 420 
Σήμανση:  
 CE 
 Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής στα γάντια ή στη συσκευασία 
 Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 4, 1,3, 1 
 Εικονόσημο προστασίας από μηχανικές αντοχές. 

 
2.2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (τύπος 2) 

 
Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, 
συμπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό ή υγρό περιβάλλον όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα, συνοδοί 
απορριμματοφόρων, οικοδόμοι και εργαζόμενοι σε κήπους. 
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 27cm. 
Υλικό κατασκευής: Tο εμπρός μέρος της παλάμης από αδιάβροχο υλικό κατά προτίμηση νιτρίλιο ή 
άλλο ισοδύναμο υλικό. Το πίσω μέρος της παλάμης από ύφασμα. Η εμβάπτιση θα είναι στο 
εσωτερικό της παλάμης και στο πίσω μέρος σε ολόκληρη την επιφάνεια εκτός της μανσέτας. Θα φέρει 
επιπλέον δεύτερη επίστρωση νιτριλίου ή άλλου ισοδύναμου υλικού, στην εσωτερική πλευρά της 
παλάμης και στο ½ της πίσω πλευράς για έξτρα αντιολίσθηση. 
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1. 
Πρότυπα: EN 388, 420 
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Σήμανση:  
 CE 
 Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής στα γάντια ή στη συσκευασία 
 Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1,2, 1 
 Εικονόσημο προστασίας από μηχανικές αντοχές. 

 
2.3 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 

 
Χαρακτηριστικά: Γάντια κατασκευασμένα από ειδικά επεξεργασμένο δέρμα με εσωτερική επένδυση 
τα οποία παρέχουν προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα και από μικρές 
εκτοξεύσεις λειωμένων μετάλλων. Τα γάντια θα είναι πέντε δακτύλων. 
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών: 4, 3, 3, 3. 
Ελάχιστα επίπεδα αντοχών 4, 1, 3, 1, 4, 2 
Πρότυπα: ΕΝ 388, 420, 407 
Σήμανση: 
 CE  
 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής στα γάντια ή στη συσκευασία 
 Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί: 4, 3, 3, 3 
 Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα: 4, 1, 3, 1, 4, 2 

 
 

2.4 ΜΑΣΚΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
 
Πεδίο χρήσης: Ηλεκτροσυγκολλήσεις  
Xαρακτηριστικά: Μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο με οπτικούς δίσκους που  απορροφούν την 
ακτινοβολία των συγκολλήσεων. Τύπος που στηρίζεται στο κεφάλι. Ως υλικό κατασκευής είναι 
προτιμότερο το fiberglass. 
Πρότυπο:ΕΝ 166   
Σήμανση: 
Στο πλαίσιο: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 
• F Μηχανική αντοχή 
Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 Οπτική κλάση 
• 9 έως 14 βαθμός σκίασης 
 
Επιλέγεται η ηλεκτρονική μάσκα στην οποία πριν από την έναρξη της συγκόλλησης, ο βαθμός σκίασης 
θα είναι χαμηλός (μεταξύ 3 και 5),επιτρέποντας στο χρήστη να βλέπει και με την έναρξη της 
συγκόλλησης θα μεταβάλλεται αυτόματα στον προκαθορισμένο βαθμό σκίασης (από 9 έως 13). 
Είναι εύχρηστη και παρέχει την πλέον αποτελεσματική προστασία διότι δεν επιτρέπει καθόλου την 
έκθεση σε ακτινοβολία Η μάσκα αυτή θα ακολουθεί και το ΕΝ 379. 
 

2.5 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ2 ενεργού άνθρακα 
 

Χαρακτηριστικά: Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από 
συνθετικό υλικό με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι. Θα έχει 
ενσωματωμένο στρώμα ενεργού άνθρακα και βαλβίδα εκπνοής. Διατίθεται σε συσκευασίες ανά 10-
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20 τεμάχια. Αν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου ο χρήστης 
αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του. 
Πρότυπα: ΕΝ 149 
Σήμανση: 
Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 
 CE  
 FFP2 
 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 
 Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 

 
 

2.6 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ Γ ΙΛΕΚΑ 
 

Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό 
ανακλαστικό υλικό. Υλικό κατασκευής 100 % πολυεστέρας. 
Πρότυπα: ΕΝ 340, ENISO 20471 
Σήμανση:  
 CE  
 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 
 Εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και ο κωδικός 2 

 
Στην πλάτη του γιλέκου θα αναγράφεται το λογότυπο «ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ». 
 
 

2.7 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ τύπος 1 
 

Χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, με προστατευτικό κάλυμμα 
δακτύλων και αντιολισθητική σόλα. Πάτος αφαιρούμενοςαντιστατικός ανατομικός. 100% metal free. 
Προστασία από το ίδιο υλικό της σόλας στο μπροστινό τμήμα του υποδήματος για επιπλέον 
προστασία από γδαρσίματα ή χτυπήματα. 
Πρότυπο: ΕΝ ISO 20344, 20345 
Σήμανση: 
 CEENISO 20345 SRC 
 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Μέγεθος 

Το σύμβολο S3 που συμβολίζει: 
 Προστασία δακτύλων 
 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα 
 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 
 Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης 
 Αντιστατικές ιδιότητες 
 Σόλα oil resistant 
 Αντιολισθητικό 

 
2.8 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ τύπος 2 (για ηλεκτρολόγους) 

 
Χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, με προστατευτικό μη μεταλλικό 
κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα. Πάτος αφαιρούμενος αντιστατικός ανατομικός. 
Πρότυπο: ΕΝ ISO 20344, 20345 
Σήμανση: 
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 CEENISO 20345 SB P E WRSRC 
 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Μέγεθος 

Το σύμβολο S3 ή SB + P + E, που συμβολίζει: 
 Προστασία δακτύλων 
 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα 
 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 
 Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης 
 Αντιστατικές ιδιότητες 
 Σόλα oil resistant 
 Αντιολισθητικό 

 
2.9 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ χωρίς επένδυση 

 
Τo μπουφάν ακολουθεί τις προβλέψεις του ΕΝ 343 σε ότι αφορά τις μηχανικές αντοχές, την αντοχή 
στο πλύσιμο και τη σήμανση ΕΝ ISO 20471.  
Τα επίπεδα αντοχών θα είναι: 
 Αδιαβροχοποίηση 3 
 Διαπνοή 3 

Θα έχουν εξωτερικό χρώμα κατάλληλο ώστε να είναι ορατοί από τους οδηγούς.  
Θα διαθέτουν τσέπες και κουκούλα η οποία, όταν δεν χρησιμοποιείται, θα τοποθετείται σε θήκη που 
θα είναι στο πίσω μέρος του μπουφάν.  
Στην πλάτη του γιλέκου θα αναγράφεται το λογότυπο «ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ». Η νιτσεράδα θα 
φέρει και δεύτερο φερμουάρ για να μπορεί να κουμπώσει με εσωτερική επένδυση για προστασία 
από ψύχος. 
 

2.10  ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ  εσωτερικό – επένδυση 
 
Επένδυση από φλις που θα κλείνει με φερμουάρ και η οποία θα έχει τη δυνατότητα να τοποθετηθεί 
εσωτερικά των εξωτερικών νιτσεράδων και να κουμπώσει με το φερμουάρ. Θα φέρει φερμουάρ σε 
όλο το μήκος της. 
 

2.11  ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ  αδιάβροχο χωρίς επένδυση 
 

Το παντελόνι θα ακολουθεί τις προβλέψεις του ΕΝ 343 σε ότι αφορά τις μηχανικές αντοχές και τη 
σήμανση ΕΝ ISO 20471.  
Τα επίπεδα αντοχών θα είναι: 
 Αδιαβροχοποίηση 3 
 Διαπνοή 3 

 
2.12  ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 
Θα είναι κατασκευασμένο από 100% βαμβάκι  βάρους 250-270γρ/τμ2 κατά προτίμηση χρώματος 
μπλε.  
Θα διαθέτει πλαϊνές τσέπες στο ύψος της μέσης και μία τουλάχιστον μεγάλη τσέπη στο ύψος των 
μηρών. Στα μπατζάκια περιμετρικά θα φέρει δύο λωρίδες ανακλαστικού υλικού φάρδους 5 
εκατοστών. 
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2.13  ΓΥΑΛΙΑ (προστασία από σκόνη, αιωρούμενα κλπ)  
 

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες στο ύπαιθρο 
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με προστασία, επαρκή μηχανική αντοχή, με 
αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης εύκαμπτους για καλύτερη προσαρμογή. Θα μπορούν να 
τοποθετηθούν πάνω από γυαλιά οράσεως. 
Πρότυπα ΕΝ 166, 
Σήμανση: 
Στους βραχίονες: 
 CE 
 Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 
 F Μηχανική αντοχή 

Στον οπτικό δίσκο: 
 1 Οπτική κλάση 
 2-1,2 ο 
  F Μηχανική αντοχή 
  Κ προστασία έναντι τριβής. 

 
 

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

2.15  ΖΩΝΗ (Μέσο προστασίας από πτώσεις) 
 

ΟΛΟΣΩΜΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ  η οποία είναι σύστημα από ιμάντες που περικλείουν τα πόδια, το 
στήθος και τη μέση και έχουν δακτυλίους σύνδεσης. H ζώνη θα διαθέτει μαξιλαράκι και ιμάντες 
συγκράτησης και ιμάντες ποδιών με μαξιλαράκια. 
ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  τα οποία είναι συστήματα που αποσβένουν την ενέργεια σε περίπτωση 
πτώσης 
ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ ΠΤΩΣΗΣ  με επανατυλισσόμενο ιμάντα σε μεταλλική ή πλαστική κάσα. Τα συστήματα 
αυτά μπλοκάρουν κατά την πτώση και την σταματούν. 
 Η ζώνη συνοδεύεται από τους αντίστοιχους κρίκους ασφαλείας 2 τμχ και σχοινί από πολυαμίδιο 
Φ11μμ και μήκους 20μ. 
Πρότυπα ΕΝ 361,358 για εξαρτήσεις ΕΝ 355 για αποσβεστήρες, ΕΝ 360 για ανακόπτες, ΕΝ 362 
για τους κρίκους και ΕΝ 363 για όλο το σύστημα προστασίας. 
Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Μέγεθος, Κωδικός 
διαπιστευμένου εργαστηρίου, αριθμός παρτίδας. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                            
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                   
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ    

 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
 

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 Ωραιοκάστρου. Ανάδοχος ο αναδειχθείς μειοδότης για 
την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
Ισχύουσες διατάξεις. 
 
1.1. Το άρθρο 84 του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις».  
1.2. Το Ν. 2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  
1.3. Το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»  
1.4. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»  
1.5. 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».  
1.6. 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). 
 
1.7. 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».  
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1.8. Το Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α') «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
Διατάξεις» 
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 621/5-3-2007 «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας στο Προσωπικό Ιδιωτικού 
Δικαίου των ΟΤΑ», 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο  
Σειρά ισχύος τευχών 
 

i. Η Σύμβαση 
ii. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

iii. Τεχνικές Προδιαγραφές 
iv. Η Τεχνική Έκθεση.  
v. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 

vi. Έντυπο προσφοράς 
 
 
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  
Σύμβαση  

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης ανάθεσης 
σύμφωνα με το Νόμο, υποχρεούνται να προσέλθει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την 
ειδοποίηση του για την υπογραφή της συμβάσεως. 
 

Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας.  
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 

1. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα. 
2. Παραλήφθηκε  οριστικά  (ποσοτικά  και  ποιοτικά)  η  ποσότητα  που παραδόθηκε. 
3. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. 
4. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη. 
5. Η σύμβαση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 15/3/2019. 
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Άρθρο 6ο  
Ποιότητα υλικών - Χρόνος εγγύησης  

Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τους όρους των αντιστοίχων 
τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας μελέτης, τα οποία θα αποδεικνύονται εγγράφως, είτε με 
προσπέκτους των ειδών είτε με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο της κατασκευάστριας εταιρείας. 
 

Ο χρόνος εγγύησης των ειδών της προμήθειας  (μέσα ατομικής προστασίας) ορίζεται σε ένα 
(1) έτος , σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και αρχίζει από την ημερομηνία 
έκαστης παράδοσης τους στις αποθήκες του Δήμου. 

 
Άρθρο 7ο  
Συσκευασία- Μεταφορά-Παραλαβή 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για τη συσκευασία, 
μεταφορά, φορτοεκφόρτωση 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 όλα τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά που απαιτούνται, σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία και με 
την προσφορά.  

Η οριστική 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 την ημερομηνία που προτίθεται 
να προσκομίσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
 

Κατά την διάρκεια της οριστικής παραλαβής των προς προμήθεια ειδών, λαμβάνει χώρα 
μακροσκοπικός έλεγχος, πρακτική δοκιμασία και έλεγχος των εγγράφων που πιστοποιούν ότι τα είδη 
είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 

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). 
 

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 8ο  
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 9ο 
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. 
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Επιπλέον, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει ποσό που ανέρχεται σε 0,10% επί του συνολικού 
τιμήματος, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων. 
 
Άρθρο 10ο 
Προς επίλυση διαφορών και για  όσα  δεν  αναφέρονται  συγκεκριμένα,  ισχύουν  τα  αναγραφόμενα  
στο  ν.4412/2016. 
 
       

 
Ο Συντάξας 

 
 
 

Τσελίκογλου Αναστάσιος 
Πε Διοικητικού - Οικονομικού 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη Δ/νσης  

Δ.Τ.Υ. & Π. 
 
 

 Τόλια Ελένη 
Τοπογράφος Μηχ/κός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη Δ/νσης  

Δ.Π. & Π.Ζ. 
 
 

Ευθυμίου Αικατερίνη 
Τοπογράφος Μηχ/κός 

 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ :  

 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ :  

 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ :  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΠ 2018 
 

αα Περιγραφή Ποσότητα Τιμή/μμ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Κωδ.30       
(Τεχνική) 

Κωδ.20             
(Καθ/τα) Σύνολο 

1 Γάντια No1 500 4,50 360,00 1890,00 2250,00 

2 Γάντια No2 500 4,00 320,00 1680,00 2000,00 

3 Γάντια ηλ/συγκολλητού 1 20,00 20,00   20,00 

4 Μάσκα ηλ/συγκολλητου 1 60,00 60,00   60,00 

5 Φιλτρόμασκες 300 1,90 95,00 475,00 570,00 

6 Ανακλαστικό  γιλέκο 200 4,00 124,00 676,00 800,00 

7 Άρβυλα ασφαλείας 110 65,00 910,00 6240,00 7150,00 

8 Άρβυλα ασφαλείας ηλεκτρολόγων 7 60,00 420,00   420,00 

9 Νιτσεράδα 40 35,00 210,00 1190,00 1400,00 

10 Εσωτερική επένδυση (Φλίς) 120 20,00 380,00 2020,00 2400,00 

11 Παντελόνι  αδιάβροχο 20 14,90 44,70 253,30 298,00 

12 Παντελόνι  εργασίας 120 14,90 298,00 1490,00 1788,00 

13 Γυαλιά προστασίας από σκόνη 110 4,00 72,00 368,00 440,00 

14 Καπέλο 70 2,80 28,00 168,00 196,00 

15 Ζώνη ασφαλείας 1 200,00 200,00   200,00 

  Άθροισμα     3541,70 16.450,30 19.992,00 

  ΦΠΑ_24 %     850,01 3.948,07 4.798,08 

  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ     4.391,71 20.398,37 24.790,08 

 
 

 
Ο Συντάξας 

 
 
 

Τσελίκογλου Αναστάσιος 
Πε Διοικητικού - Οικονομικού 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη Δ/νσης  

Δ.Τ.Υ. & Π. 
 
 

 Τόλια Ελένη 
Τοπογράφος Μηχ/κός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη Δ/νσης  

Δ.Π. & Π.Ζ. 
 
 

Ευθυμίου Αικατερίνη 
Τοπογράφος Μηχ/κός 

 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ :  

 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ :  

 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ :  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                            
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                   
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ    

 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
ΕΝΤΥΠΟ    ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

αα Περιγραφή Ποσότητα 
Τιμή 

Προσφοράς 
(χωρίς Φ.Π.Α.) 

Σύνολο χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Σύνολο με 
Φ.Π.Α. 

1 Γάντια No1 500 
  

 

2 Γάντια No2 500 
  

 

3 Γάντια ηλ/συγκολλητού 1 
  

 

4 Μάσκα ηλ/συγκολλητου 1 
  

 

5 Φιλτρόμασκες 300 
  

 

6 Ανακλαστικό  γιλέκο 200 
  

 

7 Άρβυλα ασφαλείας 110 
  

 

8 Άρβυλα ασφαλείας ηλεκτρολόγων 7 
  

 

9 Νιτσεράδα 40 
  

 

10 Εσωτερική επένδυση (Φλίς) 120 
  

 

11 Παντελόνι  αδιάβροχο 20 
  

 

12 Παντελόνι  εργασίας 120 
  

 

13 Γυαλιά προστασίας από σκόνη 110 
  

 

14 Καπέλο 70 
  

 

15 Ζώνη ασφαλείας 1 
  

 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

ΦΠΑ_24 % 
 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 
 

 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, …../……./…………… 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη Δ/νσης  

Δ.Τ.Υ. & Π. 
 
 

 Τόλια Ελένη 
Τοπογράφος Μηχ/κός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη Δ/νσης  

Δ.Π. & Π.Ζ. 
 
 

Ευθυμίου Αικατερίνη 
Τοπογράφος Μηχ/κός 


