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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..24η/2015..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 13ης-11-2015 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..355/2015.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..24ης/13-11-2015.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..13η Νοεµβρίου 2015.., ηµέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..10:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..31453/9-11-2015.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του 
Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε 
νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση 
και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Πρακτικού Νο.2 του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «Ανάθεση 
παροχής υπηρεσιών τακτικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή Λογιστή των οικονοµικών 
καταστάσεων  του ∆ήµου για τις χρήσεις 2014-2015» συνολικού προϋπολογισµού 
17.000,00,€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού  Νο 1 για την «Προµήθεια Εργαλείων και Εξοπλισµού 
καθαριότητας »και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικών  του πρόχειρου διαγωνισµού για τη ««Προµήθεια 
Φωτοτυπικών ,, Μηχανηµάτων  2015» προϋπολογισµού 9.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 23%». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού της επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια 
Υπηρεσίας Απόφραξης Αγωγού Όµβριων Λ. Σταµάτας» και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση του Ευάγγελου 
Καρασάββα για τη ζηµιά που υπέστη το όχηµά του από πτώση σε λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Συµβιβαστική επίλυση διαφοράς µε ΜΠΙΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  η οποία υπέστη 
ζηµιά στο ελαστικό και στη ζάντα του αυτ/του της από πτώση σε λακκούβα στο οδόστρωµα  
– Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Α. Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 49.000,00 € για το έτος 
2015 για το έργο: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο ∆ήµο ∆ιονύσου» 
Β. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δηµοπρασίας του έργου: «Κατασκευή τοίχων 
αντιστήριξης στο ∆ήµο ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Α.  Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 640.000,00 € για το 
έτος 2015 για το έργο: «Ανακατασκευή οδών – ασφαλτοταπήτων και γεφυρών - διαβάσεων 
∆. ∆ιονύσου»   
Β.  Κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου: «Ανακατασκευή οδών – ασφαλτο-
ταπήτων και γεφυρών - διαβάσεων ∆. ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Επικύρωση απόφασης ∆ηµάρχου για παράσταση δικηγόρου του ∆ήµου στο 
δικαστήριο». 
� ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης και ∆απάνης και ∆ιάθεση 

Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την Ανάθεση «Προµήθειας Ειδών 
Ατοµικής Προστασίας Εργατοτεχνικού Προσωπικού» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 

ΘΕΜΑ 11ο: «Απευθείας Ανάθεση Αντικατάστασης του ∆οχείου ∆ιαστολής του Αντλητικού 
Συγκροτήµατος Τύπου Booster στην Οδό Καρκαβίτσα στη ∆ηµοτική Ενότητα ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την Καταβολή 
Παραβόλων ΚΤΕΟ». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για “Υπηρεσίες συντήρησης και 
τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισµού, του λογισµικού και των εφαρµογών ασύρµατου 
ευρυζωνικού δικτύου του ∆ήµου ∆ιονύσου”». 
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ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Υπηρεσίες 
Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης των Εφαρµογών Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, 
∆ηµοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου και ∆ιαχείρισης Προσωπικού» και β) των τεχνικών 
προδιαγραφών και των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Συµβούλου για τη 
‘’ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ISO 9001:2015 – ΕΛΟΤ 
1429:2008’’». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα    
5. Στάικος Θεόδωρος 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Παππά Ελευθερία, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
Ο ∆Σ κ. Κωστάκης ∆ηµήτριος απείχε της συζητήσεως του 2ου θέµατος της ηµερήσιας 

διάταξης γιατί ήταν µέλος της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 
Ο ∆Σ κ. Στάικος Θεόδωρος απείχε της συζητήσεως του 4ου θέµατος της ηµερήσιας 

διάταξης γιατί ήταν µέλος της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 
 
 

 Αριθµός Απόφασης:  .. 355/2015.. 
 
� ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης και ∆απάνης και ∆ιάθεση 

Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την Ανάθεση «Προµήθειας Ειδών 
Ατοµικής Προστασίας Εργατοτεχνικού Προσωπικού» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση. 
 
Έχοντας υπόψη:  
α). τις διατάξεις της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 (η Οικονοµική 
Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το 
δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης 
προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά 
επείγουσες περιπτώσεις),  
β). τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-Μελέτες» 
του Ν.3463/06,  
γ). τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την εγκύκλιο 
30/19664/20.4.11,  
δ) την 48/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια 
της προµήθειας ειδών ατοµικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού, 
 
παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του 
∆ήµου: 
1. για την έγκριση της µε αριθµό 30/2015 Μελέτης της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος µε τίτλο 

«Προµήθεια Ειδών Ατοµικής Προστασίας Εργατοτεχνικού Προσωπικού», ενδεικτικού 
προϋπολογισµού 65.097,01 Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου όλων των επιβαρύνσεων, 
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2. για την έγκριση των όρων της διακήρυξης του σχετικού πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού, τους οποίους συνέταξε το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου, 

3. για την έγκριση της δαπάνης «Προµήθεια Ειδών Ατοµικής Προστασίας Εργατοτεχνικού 
Προσωπικού» του ∆ήµου ∆ιονύσου και τη διάθεση πίστωσης ποσού 65.097,01 Ευρώ 
σε βάρος των παρακάτω Κ.Α. µε τους αναγραφόµενους τίτλους και ποσά και την 
εξόφληση των σχετικών δαπανών (ΠΑΥ ……./2015). 

 

10.6061.0001 
Παροχές Ένδυσης (Ένδυση Εργατοτεχνικού 
και Ένστολου Προσωπικού)  1.800,00 

15.6061 
Παροχές Ένδυσης (Ένδυση Εργατοτεχνικού 
και Ένστολου Προσωπικού)  1.800,00 

20.6061.0002 
Παροχές Ένδυσης (Ένδυση Εργατοτεχνικού 
και Ένστολου Προσωπικού)  53.100,00 

25.6061.0005 
Παροχές Ένδυσης (Ένδυση Εργατοτεχνικού 
και Ένστολου Προσωπικού)  7.200,00 

35.6061.0003 
Παροχές Ένδυσης (Ένδυση Εργατοτεχνικού 
και Ένστολου Προσωπικού)  1.197,01 

 ΣΥΝΟΛΟ  65.097,01 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-

Μελέτες» του Ν.3463/06,  
� τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την εγκύκλιο 

30/19664/20.4.11,  
� την 48/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει τη µε αριθµό 30/2015 Μελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος µε τίτλο 
«Προµήθεια Ειδών Ατοµικής Προστασίας Εργατοτεχνικού Προσωπικού», 
ενδεικτικού προϋπολογισµού 65.097,01 Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου όλων των 
επιβαρύνσεων, 

2. Καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης του σχετικού πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού ως κατωτέρω: 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Άγιος Στέφανος, …/…./2015 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    Αριθ. Πρωτ :  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου:  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ           
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ∆ιάκου  
Τ.Κ. 14565,  Άγιος Στέφανος  
Πληροφορίες: Χρυσαφογεώργη Μαρία  
ΤΗΛ.: 2132030613               
FAX.: 2132030630  
e-mail: moira@dionysos.gr 
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Πρόχειρου διαγωνισµού για «Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας εργατοτεχνικού 

προσωπικού » του ∆ήµου ∆ιονύσου.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 

 
Έχοντας υπ όψη: 
1.Τις διατάξεις: 
α. του ΥΠ.ΕΣ.11389/1993 ΕΚΠΟΤΑ Ενιαίος κανονισµός προµηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΦΕΚ 
Β’ 185/1993) 
β. του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  την παρ. 1 και την παρ 4 
του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του 
Ν.3536/07  
γ. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 
δ. του άρθρου 55 παρ.1στ του Ν2238/9 (ΦΕΚ 151/Α) «περί παρακράτησης φόρου σε εµπορικές 
επιχειρήσεις» και του άρθρου 3 παρ. 1β. του Ν.1726/44 (ΦΕΚ 190/Α) περί «ΤΑ∆ΚΥ», 
ε. του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95 
στ. του Π.∆.113/2010 «Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες 
ζ. της  Π1/3305/03.11.2010 απόφασης του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B). 
η. του άρθρου 8 του Ν 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α) «περί κρατικών προµηθειών», 
θ. την αριθµ. πρωτ. 3107/23.07.2014 Κατευθυντήρια Οδηγία 2 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων 
ι. του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α'): Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". 
 
2.Την υπ’ αριθµ.35130/739/09-08-2010(ΦΕΚ1291Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών. 
 
3.Την υπ’ αριθµ.1867/27956/3.09.2014 απόφαση ∆ηµάρχου για «Ορισµό Αντιδηµάρχων και 
µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου 
 
4 Την 48/20.03.2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί σκοπιµότητας της προµήθειας.  
5.  Την υπ’ αριθ.  ...../……….2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε 
α) η διάθεση πίστωσης συνολικού  ποσού 65.097,01 € β)  η υπ’ αριθ. 30/2015 µελέτη της 
∆/νσης Περιβάλλοντος µε τίτλο «Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας εργατοτεχνικού 
προσωπικού» γ) οι όροι  της διακήρυξης .   

6.Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα ειδών 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ......./2015 ΑΟΕ,  
µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη  προσφορά 
για την ανάθεση της εν θέµατι προµήθειας,  όπως αυτά προσδιορίζονται µε την υπ’ αριθ. 
30/2015 µελέτη.  
 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 
 
 
 Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων µηδέν 
ενενήντα εφτά ευρώ και ενός λεπτού    (65.097,01€ ) και θα βαρύνει τους ακόλουθους Κ.Α. 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ιονύσου ως εξής: 
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10.6061.0001 

Παροχές Ένδυσης (Ένδυση 
Εργατοτεχνικού και Ένστολου 
Προσωπικού)  1.800,00 

15.6061 

Παροχές Ένδυσης (Ένδυση 
Εργατοτεχνικού και Ένστολου 
Προσωπικού)  1.800,00 

20.6061.0002 

Παροχές Ένδυσης (Ένδυση 
Εργατοτεχνικού και Ένστολου 
Προσωπικού)  53.100,00 

25.6061.0005 

Παροχές Ένδυσης (Ένδυση 
Εργατοτεχνικού και Ένστολου 
Προσωπικού)  7.200,00 

35.6061.0003 

Παροχές Ένδυσης (Ένδυση 
Εργατοτεχνικού και Ένστολου 
Προσωπικού)  1.197,01 

 ΣΥΝΟΛΟ  65.097,01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ  ΣΥΝΟΛΟ 

        

 ΓΑΝΤΙΑ       

        

1α ΓΑΝΤΙΑ ∆ΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ  300  1,6  480 

        

1β ΓΑΝΤΙΑ ∆ΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  150  2,7  405 

        

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC  130  1,7  221 

        

3 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ  300  0,9  270 

        

4 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΚΟΥΤΙ 
ΤΩΝ 100  500  3,6  1800 

        

5 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ  6  35  210 

        

6 ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ  4  23  92 

        

 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ       

        

7 ΚΡΑΝΟΣ  1  14  14 

        

8 ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΑ (GOGGLES)  10  11  110 

        

9 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ  190  7,4  1406 
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10 
ΑΣΠΙ∆ΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΑ 
ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΟΥ   10  15  150 

        

11 
ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΣΠΙ∆ΙΟ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ  1  70  70 

        

12 ΜΑΣΚΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ  1  120  120 

        

13 ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΑΣΠΙ∆ΙΟ ΓΙΑ ΚΗΠΟΥΡΟΥΣ  4  100  400 

        

 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ       

        

14 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1  300  0,7  210 

        

15 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ A1Ρ2  160  23  3680 

        

16 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ 
Α1Ρ3 ΠΛΗΡΗΣ  2  50  100 

        

17 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ Α1Ρ3  4  12  48 

        

18 
ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ 
ΦΙΛΤΡΟ ΑΒΕΚ2Ρ3 ΠΛΗΡΗΣ  1  155  155 

        

19 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2 Ρ3  2  22  44 

        

20 
ΣΕΤ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ - 
ΠΡΟΣΩΠΙ∆Α - ΦΙΑΛΗ  1  1500  1500 

        

 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΑ       

        

21 
ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ (ΤΥΠΟΣ 
3, 4, 5, 6)  2  25  50 

        

22 
ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ (ΤΥΠΟΣ 
4, 5, 6)  15  9  135 

        

23 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ∆ΕΣ  10  10  100 

        

24α ΜΑΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  380  4,6  1748 

        

24β ΦΟΥΤΕΡ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  190  9,8  1862 

        

24γ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  380  14,5  5510 

        

24δ 
ΜΠΟΥΦΑΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  190  24  4560 

        

24ε ΚΑΠΕΛΟ  250  3  750 

        

25 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΓΙΑ ΚΗΠΟΥΡΟΥΣ - ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ  4  250  1000 

        

26 
ΤΖΑΚΕΤ ΓΙΑ ΚΗΠΟΥΡΟΥΣ - ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ  4  240  960 

        

27 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΓΙΑ ΚΗΠΟΥΡΟΥΣ - ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ 4  90  360 

        

28 ΤΖΑΚΕΤ ΓΙΑ ΚΗΠΟΥΡΟΥΣ - ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ  4  240  960 

        

29 ΝΙΤΣΕΡΑ∆Α ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ  220  45  9900 
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30 
ΠΥΡΙΜΑΧΗ ΣΤΟΛΗ (ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ - 
ΧΙΤΩΝΙΟ)  2  180  360 

        

31 

ΣΤΟΛΗ ΑΝΑΒΑΤΗ ∆ΙΚΥΚΛΟΥ (ΜΠΟΥΦΑΝ - 
ΠΑΝΕΛΟΝΙ - ΓΑΝΤΙΑ - ΜΠΟΤΑΚΙΑ - 
Α∆ΙΑΒΡΟΧΗ ΚΑΜΠΑΡΝΤΙΝΑ)  1  460  460 

        

 ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ       

        

32 ΓΑΛΟΤΣΕΣ  130  14  1820 

        

33 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  364  23  8372 

        

34 
ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙ∆ΙΚΑ ΓΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ  6  75  450 

        

35 ΜΠΟΤΕΣ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ  4  125  500 

        

 ∆ΙΑΦΟΡΑ       

        

36 ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΒΑΣΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ)  15  12  180 

        

37 ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΖΕΥΓΟΣ)  600  0,16  96 

        

38 
ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
ΤΥΠΟΥ ΣΤΕΚΑΣ  12  7,2  86,4 

        

39 ΕΞΑΡΤΥΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ HUSQΩARNA  4  20  80 

        

 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ        

        

40 
ΠΕΝΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ 1000V ΤΥΠΟΥ 
KNIPEX (03-06-200) VDE  6  24  144 

        

41 
ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 1000V 
ΤΥΠΟΥ KNIPEX (70-06-180) VDE  6  26  156 

        

42 
ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙ∆Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΡΤΗ 
1000V ΤΥΠΟΥ KNIPEX (26-16-200) VDE  6  27  162 

        

43 
ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΑΛΩ∆ΙΟΥ 1000V ΤΥΠΟΥ KNIPEX 
(98-55-155) VDE  6  28  168 

        

44 
ΚΑΤΑΒΙ∆ΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1000V VDE    6  25  150 

        

45 
ΛΑΒΗ ΤΑΥ ΚΟΝΤΗ 10 - 15 ΕΚ. ΜΟΝΩΜΕΝΗ  
ΓΙΑ ΚΛΕΙ∆Ι Νο 10, 1000V VDE   3  29  87 

        

46 
ΤΣΙΜΠΙ∆Α ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΑΧΕΙΡΩΤΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ   3  11  33 

        

47 ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙ∆Α 600V/600A/200Ω  3  80  240 

        

        

     ΣΥΝΟΛΟ  52924,40 

        

     ΦΠΑ 23% 12172,61 

        

     
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  65097,01 
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Περιεχόµενα της ∆ιακήρυξης : 
Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                 
∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ–ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ- ΠΛΗΡΩΜΗ 
Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΣΤ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 1Ο 
Τόπος και Χρόνος ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο γραφείο προµηθειών του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 & 
Αθ. ∆ιάκου 1-Αγ. Στέφανος) την ......η µηνός ……………. του έτους 2015, ηµέρα ......................, 
ενώπιον της Αρµόδιας Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης διαγωνισµών του ∆ήµου ∆ιονύσου 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΥΠ.ΕΣ.11389/1993 ΕΚΠΟΤΑ Ώρα έναρξης του διαγωνισµού 
ορίζεται η …………… και ώρα λήξης της  αποδοχής των προσφορών η ………………. 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος, η επανάληψη του διαγωνισµού θα γίνει σε µέρα 
και ώρα που θα οριστεί µε νέα στον τύπο διακήρυξη 
 

Άρθρο 2 Ο 

Τεχνικές προδιαγραφές – Τεύχη δηµοπράτησης 

 

Α) Οι τεχνικές προδιαγραφές για την Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας 
εργατοτεχνικού προσωπικού  που περιλαµβάνονται στην υπ’ αριθ. 30/2015 µελέτη  της 
∆/νσης Περιβάλλοντος και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.  
Β)Τα τεύχη δηµοπράτησης, τα οποία αποτελούν και τα συµβατικά στοιχεία, είναι κατά σειρά 
ισχύος τα κατωτέρω: 
1.Η παρούσα διακήρυξη. 
2. Η υπ’ αριθ. 30/2015 µελέτη  .(Παράρτηµα Α) 
3. Τα  πλήρη τεχνικά και περιγραφικά στοιχεία που θα δοθούν µε την προσφορά έκαστου 
οικονοµικού φορέα.  

 
Άρθρο 3 Ο 

∆ικαίωµα Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 
 

3.1 Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν υποψήφιοι ή προσφέροντες οι οποίοι, δυνάµει 
της νοµοθεσίας του κράτους – µέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο οποίο είναι 
εγκατεστηµένοι, έχουν δικαίωµα να διενεργούν συγκεκριµένη παροχή. 
3.2 Οι κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων µπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να εµφανίζονται 
ως υποψήφιοι. Η υποβολή προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση µε την 
οποία θα δηλώνονται τα µέλη της κοινοπραξίας. Αν  η κοινοπραξία επιλεγεί ως ανάδοχος  θα 
πρέπει να περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική µορφή. 
3.3 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από κοινοπραξία οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο. 
∆εκτοί στον διαγωνισµό γίνονται φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή συµπράξεις αυτών, που 
ασχολούνται µε την εµπορία ή την παραγωγή των υπό προµήθεια ειδών όπως αυτά 
περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. 
 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα δεν θα πρέπει να απασχολούν ούτε 
κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης 
ανασφάλιστο προσωπικό.  
 

Άρθρο 4 Ο 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
Όσοι θα λάβουν µέρος στο ∆ιαγωνισµό οφείλουν να προσκοµίσουν κατά την 
διενέργεια αυτού τα ακόλουθα δικαιολογητικά (επί ποινή αποκλεισµού)  
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Α. Φάκελος κυρίως Προσφοράς (∆ικαιολογητικών)  
 
1) Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό δεν απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 157 του 
Ν4281/2014 (ΦΕΚ 60 Α). 
2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) µε γνήσιο υπογραφής 
του νοµίµου εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και να 
δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: δεν υφίστανται νοµικοί 
περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή της από 
διαγωνισµούς του δηµοσίου ή ΟΤΑ . 
3) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) µε γνήσιο υπογραφής 
του νοµίµου εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και να 
δηλώνεται : ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων 
συνεπώς και της τεχνικής προσφοράς, τους αποδέχεται και υιοθετεί αυτούς πλήρως και 
ανεπιφύλακτα, εκτός των σηµείων εκείνων που δεν αποδέχεται, τα οποία θα πρέπει να αναφέρει 
προκειµένου να αξιολογηθούν.  
4) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) µε γνήσιο υπογραφής 
του νοµίµου εκπροσώπου στην οποία να να δηλώνεται ότι: 
α. ∆εν κατατέθηκε αίτηση για πτώχευση. 
β. ∆εν κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης. 
γ. ∆εν τελεί υπό εκκαθάριση. 
δ. ∆εν έχει λυθεί η εταιρία ( µόνο για Α..Ε.) 
 
5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου (τουλάχιστον 6µηνης έκδοσης), µε το οποίο θα 
πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας 
του διαγωνισµού. 
 
6) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
πως είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις που 
αφορούν τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά 
όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του 
συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε 
διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο ΙΚΑ. 
 
*** Επισηµαίνεται ότι για τα ανωτέρω δικαιολογητικά της παραγράφου Α και  εφόσον αφορούν 
τον ίδιο επαναληπτικό διαγωνισµό και  βρίσκονται σε ισχύ µπορούν να µην υποβληθούν εκ νέου, 
αλλά να κατατεθεί Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) µε 
γνήσιο υπογραφής του νοµίµου εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του 
διαγωνισµού και να δηλώνεται ότι «………..τα συγκεκριµένα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί 
στον υπ’αριθµ πρωτ…….. …….διαγωνισµό»  
 
 
Β. Φάκελος τεχνικής προσφοράς 
Στο φάκελο αυτό θα περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία των υπό προµήθεια ειδών  και τυχόν 
τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας. Παράρτηµα Α’ Τεχνικές Προδιαγραφές  της παρούσης. 
 
Γ. Φάκελος οικονοµικής προσφοράς 
1) Με ποινή αποκλεισµού, οι οικονοµικές προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά 
σφραγισµένο όπου θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου για τις συγκεκριµένες και 
µόνο προµήθειες  σε νόµισµα ευρώ (€ ) και θα αναγράφεται αναλυτικά η ποσότητα, η τιµή 
µονάδας, το ποσό δαπάνης, και η συνολική δαπάνη σε ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  
2) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις κ.λ.π. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 
µονογραµµένη από τον προσφέροντα. 
3) Οικονοµικές προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές 

 
∆ιευκρινήσεις επί των ∆ικαιολογητικών  
 
-Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται στην πρωτότυπη µορφή τους, 
γίνονται όµως δεκτά και ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν 
από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους, πλην της εγγυητικής 
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επιστολής η οποία θα πρέπει να είναι πρωτότυπη. Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν χρειάζονται να 
φέρουν γνήσιο υπογραφής (αρθ. 3 του Ν.4250/2014, ΦΕΚ 74Α) 
-Οµοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από 
αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 
και φορείς που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και στα 
νοµικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.. (αρθ. 1 του Ν.4250/14, ΦΕΚ 74 Α). 
- Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η, µετά τη λήξη της προθεσµίας κατάθεση των 
προσφορών, υποβολή ελλειπόντων εγγράφων/δικαιολογητικών. 
- Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών και εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 4 της 
παρούσας και θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο συνεπάγεται τον αποκλεισµό του διαγωνιζοµένου 
εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά/έγγραφα βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. 
- ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
- Σε περίπτωση που η κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του 
υποψηφίου ή κατά την αποσφράγιση των προσφορών δεν παρίσταται ο παραπάνω αλλά τρίτο 
πρόσωπο, απαιτείται εξουσιοδότηση µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
εξουσιοδοτούντος, η οποία προσκοµίζεται από τον εξουσιοδοτούµενο. 
 

   
 

 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Άρθρο 5ο 
Τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών 

 

5.1   Όσοι θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους 
προσωπικώς ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Οι Ανώνυµες Εταιρείες θα 
εκπροσωπούνται από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο 
πρόσωπο προσερχόµενο αυτοπροσώπως που θα καταθέσει κατά την δηµοπρασία πρακτικό του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης που εγκρίνει τη συµµετοχή αυτής στο διαγωνισµό και 
ορίζει τον εκπρόσωπό της. 
 Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραµµένες από όλους τους 
κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες, από τους νόµιµους εκπροσώπους τους Άρθρο 3 
της παρούσης. Οι Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους ή άλλο νόµιµα 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 
Κατά την δηµοπρασία είναι απαραίτητη η κατάθεση Συστατικής Πράξης των Εταιριών. 
 
5.2 α) Οι προσφορές θα υποβληθούν µέσα σε κλειστό φάκελο και σφραγισµένο µε την 
σφραγίδα του διαγωνιζόµενου. Πάνω στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα 
ακόλουθα στοιχεία : 
- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
- Ο αριθµός της ∆ιακήρυξης 
- Το αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού. 
- Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
- Τα στοιχεία του ∆ιαγωνιζόµενου (Πλήρης επωνυµία υποψηφίου, διεύθυνση,  αριθµός 
τηλεφώνου, φαξ, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). 
- Ο Αποδέκτης: ∆ήµος ∆ιονύσου, Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου  ,  Αγ. Στέφανος 14565  
β)Τα δικαιολογητικά συµµετοχής τοποθετούνται στον κυρίως φάκελο. Η Τεχνική Προσφορά 
τοποθετείται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη 
¨ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨. Η οικονοµική προσφορά τοποθετείται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, 
επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη ¨ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨.  
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, εφόσον ο προµηθευτής κρίνει ότι είναι 
αναγκαία προς υποστήριξη της υποψηφιότητας του να συµπεριληφθούν στη προσφορά και δεν 
είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 
συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ¨ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ¨ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
γ) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. 
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δ) Καµιά τροποποίηση ή διόρθωση της προσφοράς δεν είναι επιτρεπτή µετά την κατάθεσή της. 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις. Αν υπάρχει 
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη 
από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια Επιτροπή πρέπει κατά τον έλεγχο να µονογράψει και 
σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την 
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής. Η Επιτροπή έχει δικαίωµα να ζητήσει από τους 
προσφέροντες διασαφηνίσεις σχετικές µε το περιεχόµενο και τους όρους των προσφορών οι δε 
ενδιαφερόµενοι είναι υποχρεωµένοι να δώσουν τις διασαφηνίσεις που τους ζητούνται. 
Αντιπροσφορές δεν θα γίνουν δεκτές στο διαγωνισµό όπως και οποιαδήποτε πρόταση ή 
επεξήγηση µοιάζει κατά την κρίση της επιτροπής µε αντιπροσφορά.  
5.3 Mόνο οι φάκελοι των προσφορών που θα περιέρχονται έγκαιρα στον ∆ήµο θα γίνονται 
δεκτοί και θα αποσφραγίζονται από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού. 
 
Οι προσφορές µπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή µε courier 
στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος ∆ιονύσου-Γραφείο Προµηθειών, Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 1 - Αγ. Στέφανος Τ.Κ. 14565 µέχρι την προηγούµενη µέρα του διαγωνισµού ήτοι 
..../…../2015 και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του ∆ήµου.  
 

Άρθρο 6ο 
Χρόνος ισχύος προσφορών 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους ενδιαφερόµενους για χρονικό διάστηµα (3) 
τριών µηνών, ήτοι 90 ηµέρες το οποίο υπολογίζεται από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του 
διαγωνισµού. Μετά την παρέλευση του τριµήνου ο ενδιαφερόµενος µπορεί εφ’ όσον επιθυµεί, να 
αποσύρει την προσφορά του άνευ ποινής. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 7ο 
Εγγυήσεις 

 
ΕγγύησηΣυµµετοχής:  Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό δεν απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 
157 του Ν4281/2014 (ΦΕΚ 60 Α). 
 
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού 
υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό 
ίσο µε το 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει (αρ.157 Ν.4281/2014) 
 
Η εγγύηση  καλής εκτέλεσης συντάσσεσαι  κατά τον τύπο που ισχύει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και 
κατατίθεται από µορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕ∆Ε ή 
γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων.  
 
 
 

 

Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 8ο 

Τρόπος ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 
 
Α) Παραλαβή προσφορών 
1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρµόδια για την διεξαγωγή και αξιολόγηση του 
διαγωνισµού επιτροπή που συνεδριάζει δηµόσια, µέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών , 
που ορίζεται στη διακήρυξη. 
2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθµός της προσφοράς, ο οποίος 
αναγράφεται και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή της. 
3. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη της 
παράδοσης των προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. 
Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς µετά την παρέλευση του χρόνου 
αυτού, µε ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού. 
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Β) Έλεγχος δικαιολογητικών 
1.Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δηµόσια συνεδρίαση και αρχίζει 
από την επιτροπή, ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά επίδοσής τους. Τα 
έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά µεν, αλλά µε 
τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύµφωνα ή όχι µε τους όρους της διακήρυξης. 
2. Ο φάκελος που περιέχει την Οικονοµική Προσφορά παραµένει σφραγισµένος και 
αναγράφεται σε αυτόν ο ίδιος αύξων αριθµός µε αυτόν που αναγράφηκε στον φάκελο των 
δικαιολογητικών. 
3. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συµµετεχόντων, όσοι παρίστανται στην 
αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται µυστική. Η επιτροπή συνεδριάζει 
µυστικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων καθώς και την Τεχνική 
Προσφορά τους και αποφασίζει ποιοι θα αποκλειστούν. 
4. Στη συνέχεια η συνεδρία γίνεται πάλι δηµόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει 
αυτούς που αποκλείονται από τη δηµοπρασία, καθώς και τους λόγους αποκλεισµού τους, και 
τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα τους µαζί µε την σφραγισµένη προσφορά τους, 
υπογράφοντες σχετική δήλωση ότι δεν προτίθενται να υποβάλλουν ένσταση. Σε αντίθετη 
περίπτωση οι φάκελοι συµµετοχής και οικονοµικής προσφοράς τους, φυλάσσονται µε φροντίδα 
του προέδρου της Ε.∆. µέχρι την υπογραφή του συµφωνητικού της σύµβασης, οπότε 
και επιστέφονται στον διαγωνιζόµενο. 
Γ) Αποσφράγιση των Προσφορών 
1. Οι φάκελοι των προσφορών που έγιναν δεκτές στη δηµοπρασία, αποσφραγίζονται κατά σειρά 
από την επιτροπή και οι προσφερόµενες τιµές ανακοινώνονται δηµόσια  
2. Προσφορές που δεν φέρουν υπογραφή του διαγωνιζόµενου ,ή  που δεν είναι σύµφωνες µε 
τους όρους της διακήρυξης  απορρίπτονται.  
3. Προσφορά αόριστη ή υπό αίρεση απορρίπτεται  
 
 

Άρθρο 9ο 
Ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας 

 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του ή της συµµετοχής 
προµηθευτή σ' αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 

9.1  Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού Υπηρεσία, 
µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών. 

Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της 
διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η 
ένσταση εξετάζεται από την Οικονοµική  Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) 
εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. 

Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που µε την 
παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης εφαρµόζονται τα εξής: µε απόφαση της Ο.Ε. 
µετατίθεται η ηµεροµηνία της διενέργειας του διαγωνισµού και για τη δηµοσίευση ακολουθείται η ίδια 
διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 

9.2  Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, µόνο 
από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας του, για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για τη διενέργεια 
του διαγωνισµού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από 
την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή 
διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από 
το αρµόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του στην 
Οικονοµική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 

9.3  Κατά των πράξεων της οικονοµικής επιτροπής µπορεί να ασκηθεί στον Ελεγκτή Νοµιµότητας η ειδική 
διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 του Ν 3852/2010. Η άσκηση της προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση 
της παραδεκτής άσκησης ενδίκων βοηθηµάτων.  
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∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ –ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ- ΠΛΗΡΩΜΗ  

Άρθρο 10ο 
Αξιολόγηση –Κατακύρωση-Ακύρωση-Επανάληψη ∆ιαγωνισµού 

 
1. Ο ανάδοχος θα επιλεγεί βάσει της συµφερότερης  προσφοράς  . Σε περίπτωση που 
περισσότεροι προσέφεραν την ίδια τιµή γίνεται κλήρωση µεταξύ Τους. Ο ανακηρυχθείς ανάδοχο 
υποχρεούται  να  συνυπογράψει το πρακτικό της δηµοπρασίας 
2. Η ύπαρξη µίας και µόνο προσφοράς δεν δεσµεύει την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης 
να προβεί στη συνέχιση του διαγωνισµού εφόσον αυτή από πλευράς τεχνικών προδιαγραφών και 
οικονοµικής προσφοράς είναι συµφέρουσα για την υπηρεσία (Γνωµ. Νοµ. Συµβ. του Κράτους 
547/96). 
3. Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από την Οικονοµική επιτροπή, µέσα σε προθεσµία 
(10)  δέκα ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή ενστάσεων. Η κατακυρωτική 
απόφαση υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας, για έγκριση, είναι δε αµέσως εκτελεστή. 
4. Η ακύρωση του διαγωνισµού επιτρέπεται λόγω ασύµφορου ή συµπαιγνίας. 
5. Η δηµοπρασία µπορεί να επαναληφθεί για µία ακόµη φορά λόγω ασύµφορου. 
6. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης απορρίπτεται. 
7. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές απορρίπτεται. 
8. ∆εν απορρίπτεται προσφορά εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 
9. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
Άρθρο11ο 

Χρόνος διάρκειας της σύµβασης
Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της Σύµβασης και για 
ένα (1) έτος σε περίπτωση που ζητηθούν όλα τα είδη µαζί θα πρέπει να παραδοθούν εντός 30 
ηµερών ενώ στην τµηµατική παράδοση ο ανάδοχος υποχρεούται να τα παραδώσει εντός 10 
ηµερών από την έγγραφη παραγγελία του ∆ήµου .  

 
Άρθρο 12ο 

Παράταση της σύµβασης 
 
Εάν κατά τη διάρκεια του συµβατικού χρόνου  παράδοσης των υπο προµήθεια ειδών , 
προκύψουν αιτιολογηµένες δυσχέρειες που καθυστερούν τη διαδικασία της εκτέλεσης του έργου 
µπορεί η σύµβαση να παραταθεί. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η λήψη  Απόφασης  
∆ηµοτικού Συµβουλίου (έγκρισης της παράτασης)  πριν τη λήξη της σύµβασης 
 

Άρθρο 13 ο 

Εγγύηση καλής και Εµπρόθεσµης  Εκτέλεσης της Σύµβασης 
 

1. Ο ανάδοχος που στο όνοµα του κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός είναι υποχρεωµένος µέσα σε 
δέκα (10) µέρες από της παραλαβής της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος του διαγωνισµού σ’ 
αυτόν, να έρθει στο Κεντρικό ∆ηµοτικό Κατάστηµα, να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, και να 
αντικαταστήσει την εγγύηση συµµετοχής του στη δηµοπρασία, µε εγγύηση καλής εκτέλεσης των 
όρων της σύµβασης ίσης προς 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
2. Εάν ο ανάδοχος δεν έρθει να υπογράψει τη σύµβαση µέσα στην παραπάνω προθεσµία των 
δέκα (10) ηµερών ή δεν προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος και η 
εγγύηση συµµετοχής του στη δηµοπρασία εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ∆ήµου. 
3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την εκτέλεση των εργασιών 
και της λήξης της σύµβασης 

 

Άρθρο 14 ο 

Άρνηση υπογραφής της Σύµβασης και συνέπειες αυτής 
 
Αν ο µειοδότης δεν προσέλθει να υπογράψει τη σχετική σύµβαση εντός δέκα (10) ηµερών από 
την γνωστοποίηση προς αυτόν του αποτελέσµατος του διαγωνισµού κηρύσσεται έκπτωτος µε 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 35 ΕΚΠΟΤΑ ΥΠ.ΕΣ 11389/ΦΕΚ Β’ 185/1993). 
Η δε εγγύηση συµµετοχής εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ∆ήµου. Ο ∆ήµος µετά από αυτά είναι 
ελεύθερος θα προβεί σε επανάληψη της δηµοπρασίας ή σε απευθείας ανάθεση µε 
διαπραγµάτευση, µετά από την σύµφωνη γνώµη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων. Ο ∆ήµος και στις δύο περιπτώσεις δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε 
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τυχόν γενόµενης σ΄ αυτόν θετικής ή αποθετικής ζηµίας από µέρους του αρνηθέντος την 
υπογραφή της σύµβασης. 

Άρθρο 15ο 

Αθέτηση όρων της Σύµβασης  
 

1) Η από µέρους του τελευταίου µειοδότη αθέτηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος 
διαγωνισµού και της σύµβασης ή η µη πλήρης συµµόρφωσή του µε τους όρους του, παρέχει το 
δικαίωµα στον ∆ήµο να τον κηρύξει έκπτωτο µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
2) Η έκπτωση του αναδόχου έχει ως συνέπεια να εκπέσει υπέρ του ∆ήµου, λόγω ποινικής ρήτρας 
και αναπόδεικτου αποζηµίωσης, ολόκληρο το ποσό της κατατιθέµενης εγγύησής του χωρίς 
δικαστική παρέµβαση 

 

Άρθρο 16 ο 

∆απάνες που βαρύνουν τον Προµηθευτή 
 
Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δηµοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης της δηµοπρασίας, 
του αρχικού διαγωνισµού και του τυχόν επαναληπτικού και οι σχετικές αποδείξεις πληρωµής 
προσκοµίζονται από αυτόν απαραίτητα κατά την υπογραφή της σύµβασης (γνωµοδότηση _΄ 
Τµήµατος Ν.Σ.Κ. 204/2010 – Ν.3801/2009, άρθρο 46,ΦΕΚ 163 Α΄- Ν.3548/2007, άρθρο 4, 
ΦΕΚ 68 Α΄) η κράτηση 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµόσιων Συµβάσεων 
(άρθρο 4, παρ. 3 του Ν. 4013/2011), ο αναλογούν φόρος εισοδήµατος στο καθαρό ποσό της 
αξίας και κάθε τυχούσα νόµιµη κράτηση. Ο ΦΠΑ βαρύνει το ∆ήµο ∆ιονύσου. 
 

Άρθρο 17ο 

Αναπροσαρµογή Τιµών  

 
Οι τιµές προσφοράς ισχύουν και δεσµεύουν τον ανάδοχο για χρονικό διάστηµα δώδεκα ( 12) 
µηνών, χωρίς αναπροσαρµογές. 

 

Άρθρο 18ο 
Τιµές προσφοράς 

1)Όλες οι προσφορές που αφορούν στην εκτέλεση της προµήθειας θα αναφέρονται σε €. 
2)Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου για την 
αξιολόγηση των προσφορών  

 
Άρθρο19ο 

Χρόνος –Τόπος-Τρόπος Παράδοσης  
 

Η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών µπορεί να πραγµατοποιηθεί εξ’ ολοκλήρου ή  τµηµατικά. 
Επίσης ο ∆ήµος ∆ιονύσου διατηρεί το δικαίωµα να µην απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων. 
O προµηθευτής ή οι προµηθευτές θα πρέπει πριν παραδώσουν τα είδη τους να πάρουν, όπου 
απαιτείται, τα ακριβή µέτρα των δικαιούχων στα γραφεία των υπηρεσιών του ∆ήµου ή µε όποιο 
άλλο τρόπο συµφωνηθεί προς αποφυγή υπηρεσιακών ανωµαλιών. 
 

 

Άρθρο20ο 
Τρόπος Πληρωµής  

 
Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών, (µετά 
την υποβολή του τιµολογίου πώλησης, για το οποίο εκδίδεται χρηµατικό ένταλµα) σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο άρθρο 1(παρ.Α΄, εδάφιο .Ζ.5) του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-
2013)«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 άρθ.4, για την 
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές.    
Επισηµαίνεται ότι για την εξόφληση της δαπάνης απαιτείται πλην της κατάθεσης του σχετικού 
τιµολογίου και η ταυτόχρονη υποβολή στην αρµόδια υπηρεσία και του διπλότυπου είσπραξης της 
∆/νσης Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου, µε το οποίο θα αποδεικνύεται η πληρωµή από µέρους 
του µειοδότη των προβλεπόµενων από το άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΠ.ΕΣ 11389/ΦΕΚ Β’ 
185/1993)εξόδων δηµοσίευσης (σχετικό και το υπ΄ αριθµ. 15 άρθρο της παρούσας διακήρυξης) 
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E) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Άρθρο21ο 

Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 

Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες από τις 09:30 έως 15:00 
από το Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου ∆ιονύσου, Ταχ. ∆/νση Λ. Λίµνης Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου , Αγ. Στέφανος. Αρµόδιος υπάλληλος  Χρυσαφογεώργη Μαρία , e-mail : 
moira@dionysos.gr.  τηλ:2132030613 

 

 

 

Άρθρο22ο 
∆ηµοσίευση 

Περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευτεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3548/2007. Επίσης, 
περίληψη των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί στον ηµερήσιο τύπο  στο και 
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου µας. http://www.dionysos.gr/?q=taxonomy/term/60. 
 
 
 

 
 
 
 

  Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

   

   

   

  Στέλλα Σοφία Μαγγίνα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 30 / 2015 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ      ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Η παρούσα µελέτη συντάσσεται προκειµένου να γίνει προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για το 
εργατοτεχνικό προσωπικό του ∆ήµου σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (ΚΥΑ 53361/2.10.2006 
και τις τροποποιήσεις της ΤΤ36586/10.7.2007 και οικ. 31119/19.5.2008). 
 
Τα προς προµήθεια είδη, π.χ. γαλότσες, µάσκες, γάντια, κλπ και οι ποσότητές τους είναι ανάλογα µε 
την ειδικότητα και το πλήθος των δικαιούχων στις καθηµερινές εργατοτεχνικές εργασίες που 
εκτελούνται στο ∆ήµο.  
 
Η δαπάνη της προµήθειας των ειδών της µελέτης προϋπολογίζεται στο ποσό των 65.097,01 € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ∆ήµου. 
 
Το CPV των ειδών της προµήθειας είναι 35113400-3 «Ρούχα Προστασίας και Ασφαλείας». 
 
Η προµήθεια θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του  
o Ν. 3463/2006 (περί «Κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων», Φ.Ε.Κ. 114/08.06.2006 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ),  
o της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ (περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», ΦΕΚ 185/23.03.1993 ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ), 

και  
o του Ν.4281/2014,  
µε βάση τη συµφερότερη προσφορά. 
 
Η σκοπιµότητα της εν λόγω προµήθειας έχει εγκριθεί µε την 48/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 
 
Ο Συντάξας      Θεωρήθηκε 
 
 
Σπύρος Μαντόπουλος   Απόστολος Παπαδόπουλος 
∆Ε Χειριστών Η/Υ    Μηχανολόγος Μηχανικός 
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος   Προϊστάµενος ∆/νσης Περιβάλλοντος 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ      ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Τα προς προµήθεια είδη ατοµικής προστασίας θα είναι απολύτως σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές της ΚΥΑ 53361/2.10.2006, ΦΕΚ 1503, Β’, 11.10.2006, οι οποίες θεωρούνται 
ως οι ελάχιστες απαιτητές. 
 
Συµπληρωµατικά, ύστερα από υπόδειξη του τεχνικού ασφαλείας (έγγραφο προς τη 
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος µε αριθµ. πρωτ. 30633/30.10.2015) έχουν γίνει κάποιες 
βελτιωτικές προσαρµογές – τροποποιήσεις επί των απαιτήσεων της προαναφερθείσας ΚΥΑ, 
αφού έχει ληφθεί υπόψη η θέση εργασίας των υπαλλήλων που θα τα χρησιµοποιήσουν ώστε 
να ανταποκρίνονται στις συνθήκες που επικρατούν στους χώρους εργασίας και να είναι 
χρηστικά (ΚΥΑ 53361/2.10.2006, ΦΕΚ 1503, Β’, 11.10.2006, σελίδα 20107). 
 
Συγκεκριµένα:  
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o το ψάθινο καπέλο που προβλέπεται στις προδιαγραφές της ΚΥΑ για τους θερινούς µήνες 
έχει αντικατασταθεί, για πρακτικούς λόγους, µε βαµβακερό καπέλο (τύπου jockey), 
δεδοµένου ότι και οι εργαζόµενοι το προτιµούν ως περισσότερο χρηστικό, 

o για όλους τους εργαζοµένους που είναι εκτεθειµένοι στις καιρικές συνθήκες (εργάτες 
αποκοµιδής απορριµµάτων, οδοκαθαριστές, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, κλπ), λόγω της 
ανάγκης για αυξηµένη προστασία τους (κρύο αέρας, κλπ), έχει προβλεφθεί στολή 
εργασίας µε το λογότυπο του ∆ήµου, 

o για όλους τους εργαζοµένους έχουν προβλεφθεί και ενισχυµένα δερµατοπάνινα γάντια,  
o για τους εργάτες δασοπυρόσβεσης έχει προβλεφθεί η προµήθεια πυρίµαχης στολής, 

προδιαγραφών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας  και σετ αναπνευστικής συσκευής – 
προσωπίδας – φιάλης σύγχρονων προδιαγραφών, υψηλής ποιότητας, µε σύγχρονα 
χαρακτηριστικά άνεσης και αντοχής, 

o για τους εργάτες πρασίνου που κάνουν χρήση αλυσοπρίονου έχουν προβλεφθεί γάντια 
και ρούχα (παντελόνι, τζάκετ) υψηλής λειτουργικότητας και προστασίας (στο παντελόνι 
από το γόνατο ως αστράγαλο και γύρω από τον αστράγαλο και στο τζάκετ από τον 
αγκώνα ως τον καρπό (ΕΝ 381)), όλα µε ελάχιστη προστασία (protection) 20 m/s 
(ΕΝ381, ΕΝ388), 

o για τους εργάτες πρασίνου που απασχολούνται στην κοπή χόρτων έχει προβλεφθεί 
κράνος µε ασπίδιο και ρούχα (παντελόνι, τζάκετ) µε κατάλληλη προστασία και 
λειτουργικότητα για τη σχετική εργασία (αδιάβροχο υλικό), 

o για τους εργάτες πρασίνου που χειρίζονται θαµνοκοπτικό έχει προβλεφθεί κατάλληλη 
εξάρτυση, 

o για τον κλητήρα του ∆ήµου που χρησιµοποιεί δίκυκλο για τις µετακινήσεις του έχει 
προβλεφθεί κατάλληλη στολή (µπουφάν, παντελόνι, γάντια, µποτάκια, καµπαρντίνα) 
προστασίας από τις καιρικές συνθήκες.  

 
Όπου αναφέρεται η φράση «ενδεικτικά» ή «περίπου» εννοείται απόκλιση ±3% της 
ονοµαστικής τιµής. 
 
 
 
1α. Γάντια ∆ερµατοπάνινα   
 
Πεδίο χρήσης:   
Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς µηχανικούς κινδύνους (τριβές, 
συµπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον όπως εργαζόµενοι σε απορριµµατοφόρα, 
οικοδόµοι, σε κήπους, µηχανοτεχνίτες.  
Χαρακτηριστικά:  
Μήκος περίπου 20−25 cm, πάχος 1 − 1,2 mm. To εµπρός µέρος γαντιού και τα δάκτυλα από 
βόειο δέρµα και το πίσω µέρος από βαµβακερό ύφασµα µε ελαστική ταινία σύσφιξης. 
Πρότυπα: ΕΝ 388, 420 µε επίπεδα µηχανικών αντοχών 2 (τριβή), 1 (κοπή µε λεπίδα), 2 
(διάσχιση), 2 (διάτρηση). 
Σήµανση:   
• CE 
• Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 
• Εικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 2, 1, 2, 2 
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1β. Γάντια ∆ερµατοπάνινα µε Ενίσχυση 
 
 
Ως άνω, ενισχυµένα, για να έχουν µεγαλύτερο επίπεδο µηχανικής αντοχής, παρά το ότι θα 
είναι πιο δύσχρηστα, µε εσωτερική επένδυση. 
 
Πρότυπα: ΕΝ 388, 420 µε επίπεδα µηχανικών αντοχών 4 (τριβή), 2 (κοπή µε λεπίδα), 4 
(διάσχιση), 4 (διάτρηση). 
 
 
2. Γάντια από PVC 
 
Πεδίο χρήσης:  
Όταν απαιτείται προστασία από χηµικούς, µηχανικούς και βιολογικούς κινδύνους, όπως 
εργαζόµενοι σε απορριµµατοφόρα (εναλλακτική λύση), σε καθαρισµούς κάδων, σε 
νεκροταφεία. 
Χαρακτηριστικά:  
Μήκος περίπου 30 cm 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 
 

       
 
 
3. Γάντια από Ύφασµα και Νιτρίλιο 
 
Πεδίο χρήσης:   
Εργασίες στις οποίες το εµπρός µέρος της παλάµης µπορεί να εκτεθεί σε χηµικές ουσίες ή σε 
υγρό περιβάλλον όπως στα συνεργεία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον, σε υδραυλικούς και 
σε βαφές. 
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 − 25cm.  
Εµπρός µέρος παλάµης από νιτρίλιο ώστε να προστατεύει από χηµικές ουσίες ενώ το πίσω 
από ύφασµα ώστε να είναι πιο εύχρηστο. 
Ελάχιστα επίπεδα µηχανικών αντοχών: 3,1,2,2.  
• 3 (τριβή) 
• 1 (κοπή µε λεπίδα) 
• 2 (διάσχιση) 
• 2 (διάτρηση) 
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Πρότυπα: ΕΝ 388, 420 
Σήµανση:  
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 
• Εικονόσηµο για προστασία από µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 2, 2 
 
 
4. Γάντια ελαστικά µιας Χρήσης – Κουτί των 100 
 
Πεδίο χρήσης:  
Για αντιµετώπιση χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών. 
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm.  
Κατασκευή από νιτρίλιο.  
Είναι µίας χρήσης και δεν έχουν σηµασία οι µηχανικές αντοχές.  
Είναι συσκευασµένα σε κουτιά ανά 100 τεµάχια. 
Πρότυπα: ΕΝ 374 
Σήµανση:  
• CE 
• Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 
• Εικονόσηµο προστασίας από χηµικές ουσίες και µικροοργανισµούς  
 

   
 
 
 
5. Γάντια Μονωτικά 
 
Πεδίο εφαρµογής:  
Εργασίες σε χαµηλή τάση.  
Χαρακτηριστικά: Μήκος 30cm. Κατασκευή από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές. Πρότυπο ΕΝ 
60903 
Σήµανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθµός σειράς 
• 00 (Προστασία µέχρι 500V) 
• RC (αυξηµένη µηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος) 
• Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης  
• Έτος και µήνας κατασκευής. 
• Σήµα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC). 
 
 
 
 
 
 
 
Σηµειώνεται ότι η κλάση αφορά στην τάση εργασίας από την οποία προστατεύουν τα γάντια.  
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6. Γάντια γα Χειριστή Αλυσοπρίονου 
 
Γάντια για χειριστές αλυσοπρίονου στους απασχολούµενους µε τη συντήρηση του πρασίνου. 
Πρότυπο ΕΝ 388, Κατηγορία ΙΙ, ΕΝ 381-7 
Προστασία από αλυσοπρίονο: Κατηγορία 1, 20 µ./δευτ. 
Υδατοαπωθητικό σκληρό κατσικόδερµα στην παλάµη µε πλεκτό τζέρσεϊ και αφρώδες υλικό. 
Ύφασµα ελαστικό σε στρώσεις στο πίσω µέρος. 
Αδιάβροχο.  
Πετσετέ ύφασµα στον αντίχειρα. 
Μανσέτα: νεοπρένιο. 
Κούµπωµα velcro. 
Στενή εφαρµογή. 
Σήµανση CE. 
 
 
7. Κράνος 
 
Πεδίο χρήσης:  
Σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα, σε ηλεκτρολογικές εργασίες. 
Χαρακτηριστικά: 
Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό.  
Για να είναι περισσότερο εργονοµικό θα ήταν προτιµότερο: 
o Οι κατακόρυφοι ιµάντες του κεφαλοδέµατος να είναι από συνθετικές ίνες και όχι από 

σκληρό πλαστικό. 
o Η ρύθµιση του ιµάντα του αυχένα να γίνεται µε κοχλία µίας κίνησης για να ρυθµίζεται 

αφού έχει φορεθεί. 
o Στον ιµάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρµα η οποία να 

αντικαθίσταται και να πλένεται. 
o Να υπάρχουν οπές αερισµού που θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα. 
Σήµανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, Έτος κατασκευής 
• 440 vac (προστασία από ηλεκτρικό ρεύµα) 
Επίσης θα υπάρχει και αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά µε πληροφορίες για την ασφαλή 
χρήση, συντήρηση και αποθήκευση. 
 
 
8. Γυαλιά Μάσκα (goggles) 
 
Πεδίο χρήσης:  
Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χηµικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή και από 
µηχανικούς κινδύνους (τροχός, τόρνος 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. 
Η θέση των οπών να µην επιτρέπει την εύκολη είσοδο σταγονιδιών στο εσωτερικό της 
µάσκας.  
Το υλικό στήριξης γύρω από το φακό είναι επιθυµητό να είναι σιλικονούχο για καλύτερη 
εφαρµογή και λιγότερη εφίδρωση. 
Πρότυπα ΕΝ 166  
Σήµανση: 
Στο πλαίσιο:  
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o CE 
o Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.  
o Β Μηχανική αντοχή.  
o Επιθυµητή η ανώτερη µηχανική αντοχή ΒΤ. 
o 3 Προστασία από υγρές χηµικές ουσίες.  
o 4 προστασία από σκόνη. 
Στον οπτικό δίσκο:  
o 1 Οπτική κλάση 
o Β Μηχανική αντοχή 
o Κ προστασία έναντι τριβής  
o Ν αντιθαµβωτική επένδυση 
o 9 προστασία από λειωµένα µέταλλα. 
 
Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε ένας τύπος µε τα προαναφερθέντα 
χαρακτηριστικά είτε δύο: ο ένας για προστασία από χηµικές ουσίες (δεν είναι απαραίτητοι οι 
κωδικοί 9 και Β) και άλλος για µηχανικούς κινδύνους (δεν είναι απαραίτητοι οι κωδικοί 3 και 4 
στο πλαίσιο). 
 
 
9. Γυαλιά Προστασίας από Ηλιακή Ακτινοβολία 
 
Πεδίο χρήσης:  
Σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς µήνες. 
Χαρακτηριστικά:  
Οπτικός δίσκος, µε προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας, επαρκή µηχανική αντοχή, µε 
αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης ρυθµιζόµενου µήκους για καλύτερη 
προσαρµογή.  
Πρότυπα: ΕΝ166, 169  
Σήµανση: 
Στους βραχίονες:   
o CE 
o Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 
o F Μηχανική αντοχή.  
o Επιθυµητή η ανώτερη µηχανική αντοχή FΤ. 
Στον οπτικό δίσκο: 
o 1 Οπτική κλάση 
o 6-2 ή 6−2,5 που συµβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας, 

συµπεριλαµβανοµένου του υπέρυθρου φάσµατος. Εναλαλκτικά µπορεί να υπάρχει στους 
οπτικούς δίσκους η σήµανση 5-2 ή 5-2,5 που σηµαίνει ότι δεν απορροφάται το υπέρυθρο 
φάσµα της ακτινοβολίας.  

o F Μηχανική αντοχή. 
o Κ προστασία έναντι τριβής. 
Επίσης, χαµηλό βάρος γυαλιού για να µην κουράζεται ο χρήστης και να έχει τη δυνατότητα 
προσαρµογής των βραχιόνων σε κάθε τύπο προσώπου. 
 
 
10. Ασπίδιο Προστασίας για Κλαδέµατα µε Χρήση Βενζινοπρίονου. 
 
Πεδίο χρήσης:  
Σε κλαδέµατα µε χρήση βενζινοπρίονου. 
Χαρακτηριστικά:  
Οπτικός δίσκος, µε µεταλλικό πλέγµα. Η προσαρµογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται µε ειδικό 
στήριγµα. 
Πρότυπα ΕΝ 166  
Σήµανση: 
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Στο στήριγµα:  
o CE 
o Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.  
o F Μηχανική αντοχή 
Στον οπτικό δίσκο:  
o 1 Οπτική κλάση 
o F Μηχανική αντοχή 
 
 
11. Κράνος µε Ενσωµατωµένο Ασπίδιο Προστασίας από Ηλεκτρικό Τόξο 
 
Η διάταξη θα αποτελείται από: 
o Κράνος προστασίας. 
o Ενσωµατωµένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο στο εσωτερικό του κράνους το 

οποίο θα είναι δυνατό να κατεβαίνει και να καλύπτει το πρόσωπο του χρήστη. 
o ∆ιάταξη χειρισµού µέσω της οποίας ο χρήστης θα ανεβάζει ή θα κατεβάζει το ασπίδιο 

κατά την κρίση του. 
Η διάταξη θα φέρει τη σήµανση CE, θα ακολουθεί τις προβλέψεις του ΕΝ379 (κράνος) και ΕΝ 
166, 167 και 168 (ασπίδιο) µε τα εξής χαρακτηριστικά: 
Κράνος 
o Θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ397.  
o Θα έχει το σύµβολο της διηλεκτρικής αντοχής 440 (VAC). 
o Το κεφαλόδεµα θα έχει κατακόρυφους ιµάντες από πλεκτές συνθετικές ίνες ενώ οι ιµάντες 

µετώπου και αυχένα θα είναι από συνθετικό υλικό χαµηλής πυκνότητας. 
o Η προσαρµογή του µήκους του ιµάντα αυχένα θα γίνεται µε κοχλία ρύθµισης που θα 

βρίσκεται στο πίσω µέρος του ιµάντα αυχένα. 
o Θα υπάρχει υποσιάγωνο µε µε ρυθµιστή µήκους. 
o Στο µέτωπο θα υπάρχει ιµάντας απορρόφησης του ιδρώτα από δέρµα ή βαµβακερό 

ύφασµα. 
o Στο εξωτερικό τµήµα του κελύφους θα υπάρχει διάταξη µε την οποία θα ρυθµίζεται η 

θέση του ασπιδίου. 
Ασπίδιο  
Το ασπίδιο θα καλύπτει τις απαιτήσεις του ΕΝ 166 ως εξής: 
o Ο βαθµός κλίµακας θα είναι 2 -1.2 ή 3 – 1.2. 
o Η οπτική κλάση θα είναι, το πολύ, 2. 
o Η µηχανική αντοχή θα είναι επιπέδου κρούσης µέσης ενέργειας (σύµβολο Β). 
o Θα έχει προστασία έναντι τριβής (σύµβολο Κ) και προστασίας έναντι θάµβωσης 

(σύµβολο Ν). 
 
 
12. Μάσκα για Ηλεκτροσυγκολλητές   
 
Πεδίο χρήσης:  
Σε ηλεκτροσυγκολλήσεις.  
Χαρακτηριστικά:  
Μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο µε οπτικούς δίσκους που απορροφούν την 
ακτινοβολία τω συγκολλήσεων.  
Να στηρίζεται στο κεφάλι. 
Υλικό κατασκευής: fiberglass. 
Πρότυπο: ΕΝ 166, 175  
Σήµανση: 
Στο πλαίσιο:  
o CE 
o Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.  
o F Μηχανική αντοχή 
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Στον οπτικό δίσκο:  
o 1 Οπτική κλάση 
o 9 έως 14 βαθµός σκίασης  
Οι έγχρωµοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να µπορούν να αλλάζουν για να χρησιµοποιείται η 
κατάλληλη σκίαση ανάλογα µε το είδος της εργασίας και την ένταση του ρεύµατος σύµφωνα 
µε τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ – ΕΝ 169.  
 
 
13. Κράνος µε Ασπίδιο για Κηπουρούς 
 
Ανθεκτικό αλλά ελαφρύ κράνος που επιτρέπει προσωπικές ρυθµίσεις, εξασφαλίζει τη 
διατήρηση της θερµοκρασίας σε ιδανικό επίπεδο ακόµη και µετά από πολύωρη χρήση και 
διαθέτει προσαρµοσµένη ανακλινόµενη µάσκα και ωτοασπίδες. 
Απαιτήσεις ασφαλείας του κράνους: ΕΝ 397 / ANSI Ζ89.1 – 2009, Κατηγορία C. 
Απαιτήσεις ασφαλείας ωτοασπίδων: ΕΝ 352-3 SNR = 26 dB(A). 
Απαιτήσεις ασφαλείας µάσκας: ΕΝ 1731:2006. 
Προστατευτικό αυχένα. 
Κοντό γείσο κράνους. 
Λουράκι για το σαγώνι. 
 
 
14. Φιλτρόµασκα Ρ1  
 
Πεδίο χρήσης:   
Κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία µόνο από σκόνη. 
Χαρακτηριστικά:  
Μάσκα µε ενσωµατωµένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό µε διπλό ιµάντα 
προσαρµογής που θα καλύπτει µύτη, στόµα και πηγούνι. 
∆ιατίθεται σε συσκευασίες ανά 20 − 30 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: 
o CE 
o FFP1  
o Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 
o Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 
Αναδιπλούµενη για δυνατότητα προσαρµογής σε κάθε τύπο προσώπου καλύπτοντας άριστα 
µύτη, στόµα, πιγούνι. 
 
 
15. Φιλτρόµασκα Α1Ρ2 
 
Φιλτρόµασκα που προστατεύει µύτη, πηγούνι, στόµα, της οποίας το κυρίως σώµα είναι από 
διηθητικό υλικό που προστατεύει από οργανικά αέρα και σωµατίδια. 
Σχεδιασµένη για αποτελεσµατική και άνετη προστασία έναντι κινδύνων από αέρια, ατµούς και 
σωµατίδια. 
Πρότυπα: EN 405  
Σήµανση:  
o CE  
o Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής  
o Κωδικός Εργαστηρίου  
o Σύµβολο FF (filtering fecepiece,φιλτρόµασκα) Α1P2 
o Χρωµατικός κώδικας (καφέ και άσπρο).   
Η φιλτρόµασκα πρέπει να διατίθεται συσκευασµένη σε σακούλα που όταν δεν 
χρησιµοποιείται θα φυλάσεται. 
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Να έχει χαµηλό προφίλ σχεδιασµού για καλύτερη περιµετρική ορατότητα και βαλβίδα εκπνοής 
τοποθετηµένη στο κέντρο για αποτελεσµατική αποµάκρυνση θερµότητας και υγρασίας κατά 
την εκπνοή. 
Ενσωµατωµένα οργανικά φίλτρα Α1Ρ2 για µικρότερο όγκο και βάρος.  
Υποαλλεργικό υλικό επαφής µε το πρόσωπο. 
 
 
16. Μάσκα Ηµίσεως Προσώπου µε Φίλτρα Α1Ρ3 Πλήρης 
 
Χαρακτηριστικά: 
Κυρίως µάσκα από συνθετικό υλικό µε ιµάντες προσαρµογής που θα καλύπτουν µύτη, στόµα 
και πηγούνι.  
Η µάσκα θα έχει διπλά φίλτρα Α1Ρ3 (χρώµατος καφέ και λευκού) που παρέχει προστασία 
από οργανικά αέρια και ατµούς και σωµατίδια. 
Πρότυπα: ΕΝ 140 (αποσπώµενα φίλτρα) για τη µάσκα και ΕΝ 141 για φίλτρα.  
Σήµανση:  
o Η µάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωµένα τα εξής:  
o CE 
o Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ηµεροµηνία 

λήξης). 
o Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 
Το κυρίως σώµα της µάσκας που σε έρχεται σε επαφή µε το πρόσωπο να είναι από 
σιλικονούχο (υποαλλεργικό) υλικό για άνεση, τέλεια εφαρµογή και λιγότερη εφύδρωση. 
Κούµπωµα µπαγιονέτ για µεγαλύτερη ασφάλεια στο κούµπωµα. 
 
 
17. Ανταλλακτικά Φίλτρα Α1Ρ3 
 
Ανταλλακτικά φίλτρα Α1Ρ3 (χρώµατος καφέ και λευκού) που παρέχουν προστασία από 
οργανικά αέρια και ατµούς και σωµατίδια, κατάλληλα για την ανωτέρω µάσκα (κούµπωµα 
µπαγιονέτ). 
 
 
18. Μάσκα Ολόκληρου Προσώπου µε Φίλτρο ΑΒΕΚ2Ρ3 Πλήρης 
 
Χαρακτηριστικά: 
Κυρίως µάσκα από συνθετικό υλικό µε ιµάντες προσαρµογής που θα καλύπτει όλο το 
πρόσωπο συµπεριλαµβανοµένων των οφθαλµών.  
Το φίλτρο θα είναι το ΑΒΕΚ2Ρ3 (χρώµατος καφέ, γκρι, κίτρινου, πράσινου και λευκού) που 
παρέχει προστασία από όλους τους χηµικούς ρύπους σε αέρια µορφή (οργανικά, ανόργανα, 
ατµούς οξέων, αµµωνία) και µικροοργανισµούς.  
Στην παρούσα προµήθεια, η µελέτη προβλέπει µάσκα ολόκληρου προσώπου, µε τέσσερις (4) 
ιµάντες προσαρµογής, από ελαφρύ ελαστοµερές υλικό, µε αντοχή στα γδαρσίµατα και 
χτυπήµατα, φακό polycarbonate, διάφραγµα οµιλίας και µικρό βάρος (µεταξύ 400 – 500 gr). 
∆υνατότητα διάθεσης σε τρία µεγέθη (small, medium,large).  
Θα διαθέτει δύο υποδοχές κουµπώµατος φίλτρων, µε  το σύστηµα Bayonet (κατά προτίµηση), 
για µικρότερη αντίσταση εισπνοής, καλύτερη ισορροπία και ορατότητα.  
Πρότυπα: ΕΝ 136 για τη µάσκα και ΕΝ 141 για φίλτρα.  
Σήµανση:  
o Η µάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωµένα τα εξής:  
o CE 
o Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ηµεροµηνία 

λήξης). 
o Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 
o Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωµατικός κώδικας (καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο και άσπρο) 
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19. Ανταλλακτικά Φίλτρα ΑΒΕΚ2Ρ3 
 
Ανταλλακτικό φίλτρο ΑΒΕΚ2Ρ3 (χρώµατος καφέ, γκρι, κίτρινου, πράσινου και λευκού) που 
παρέχει προστασία από όλους τους χηµικούς ρύπους σε αέρια µορφή (οργανικά, ανόργανα, 
ατµούς οξέων, αµµωνία) και µικροοργανισµούς, κατάλληλο για την ανωτέρω µάσκα 
(κούµπωµα µπαγιονέτ). 
 
 
20. Σετ Αναπνευστική Συσκευή – Προσωπίδα – Φιάλη 
 
Πεδίο χρήσης:  
Μέσο προστασίας έκτακτης ανάγκης (επέµβαση σε πυρκαγιά). 
Χαρακτηριστικά: 
Θα αποτελείται από τη φιάλη υψηλής πίεσης αέρα, τη µάσκα ολόκληρου προσώπου, το 
µειωτήρα πίεσης, τον αεροπνεύµονα, τις προειδοποιητικές διατάξεις και το σύστηµα 
ανάρτησης. 
Το σύστηµα θα λειτουργεί αποµονώνοντας το χρήστη από τους ρύπους και τροφοδοτώντας 
τον µε πεπιεσµένο αέρα που, µέσω του µειωτήρα και του αεροπνεύµονα, θα έχει µικρή πίεση 
ώστε να καθίσταται αναπνεύσιµος. 
Πρότυπο ΕΝ 137. 
Σήµανση:  
o CE 
o Κωδικός προϊόντος 
o Κωδικός Εργαστηρίου Τυποποίησης 
o Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Αριθµός Παρτίδας 
Ειδικά η φιάλη πεπιεσµένου αέρα θα φέρει τη σήµανση που απαιτεί η νοµοθεσία. 
 
Πλέον των ανωτέρω, αναλυτικότερα, το σετ θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά και 
πληροί τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
• πιστοποίηση αναπνευστικής συσκευής για πυροσβεστική χρήση κατά EN 137 2006 Type 

2, ελαφριά µε βάρος έως 2.7 kg, ανθεκτική και εύκολη στη χρήση, µε σύστηµα ανάρτησης 
από ανθρακόνηµα, ελαφρύ, ανθεκτικό σε θερµοκρασίες, κρούσεις και χηµικά, ανατοµικά 
σχεδιασµένη µε διαστάσεις, ενδεικτικά, 590 x 290 x 160 mm, µε ενσωµατωµένο 
αεροπνεύµονα καθώς επίσης και ενσωµατωµένο συναγερµό που να ενεργοποιείται 
αυτόµατα σε περίπτωση χαµηλής πίεσης της φιάλης, 

• φιάλη χαλύβδινη 6 lt / 300 bar,  
• µάσκα αναπνευστικής προστασίας, συµβατή και πιστοποιηµένη για πυροσβεστική χρήση 

µε EN136 Class 3, µε ρυθµιζόµενο κεφαλόδεµα 5 σηµείων και διπλή γραµµή σφράγισης, 
µε σώµα κατασκευασµένο από υποαλλεργικό EPDM, µε πανοραµική οµατοθυρίδα µε ευρύ 
οπτικό πεδίο 180°, ανθεκτική σε χηµικά, θερµότητα και µηχανικές καταπονήσεις, µε 
φωνητικό διάφραγµα υψηλής ποιότητας και να µπορεί να ενσωµατώσει σύστηµα 
ενδοεπικοινωνίας, διαθέσιµη σε διάφορα µεγέθη (Small-Medium-Large) ώστε να υπάρχει 
η δυνατότητα επιλογής µεγέθους κατάλληλο για τον εκάστοτε χειριστή, και µε δυνατότητα 
χρήσης και µε φίλτρο, µε τη χρήση ειδικού προσαρµογέα.  

 
 
21. Στολή Προστασίας από Χηµικά  
 
Πεδίο χρήσης:  
Σε ψεκασµούς, βαφές. 
Χαρακτηριστικά: 
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Ενιαίες στολές (garment) από Tyvek ή ισοδύναµα υλικά που προστατεύουν από πιτσιλίσµατα 
χηµικών ουσιών και σκόνες ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του δέρµατος. 
Πρότυπα: ΕΝ 340, 463   
Σήµανση:  
o CE 
o Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής 
o Εικονόσηµο προστασίας από πιτσιλίσµατα χηµικών ουσιών 
 

 
 
Κωδικοί 3 (για πολλαπλή χρήση – προστασία από υγρά ψεκασµού υπό πίεση (jet spray)), 4 
προστασία από αερολύµατα (spray), 5 προστασία από σκόνες και 6 προστασία από 
πιτσιλίσµατα υγρών ουσιών. 
Επιθυµητό να διαθέτει ελαστικές µανσέτες στους καρπούς ώστε να καθίσταται αδύνατη η 
προσχώρηση ξένων σωµάτων ή υγρών. 
Επιθυµητό επίσης να κλείνει κατά προτίµηση µε φερµουάρ δύο δρόµων. 
 
 
22. Στολή Προστασίας από Χηµικά  
 
Ως άνω, αλλά µε κωδικούς: 4 προστασία από αερολύµατα (spray), 5 προστασία από σκόνες 
και 6 προστασία από πιτσιλίσµατα υγρών ουσιών. 
 
 
23. Επιγονατίδες 
 
Οι επιγονατίδες θα είναι κατασκευασµένες ως εξής:  
Εσωτερικά, από υλικό που θα επιτρέπει την αναπνοή του δέρµατος. 
Εξωτερικά, από υλικό που θα είναι ανθεκτικό στην τριβή, στις χηµικές ουσίες, αντιολισθητικό 
και εύκαµπτο, µε προτίµηση να περιέχει gel ή ανάλογο υλικό. 
Θα συνδέονται µε δύο ζεύγη ιµάντων που θα κλείνουν µε ταινίες velcro. 
 
 
24α. Μακό Εργασίας  
 
Μακό µπλουζάκι 100% βαµβακερό, κοντοµάνικο, χρώµατος πορτοκαλί, κεντηµένο εµπρός 
και  πίσω µε το λογότυπο του ∆ήµου. 
 
 
24β. Φούτερ Εργασίας 
 
Χρώµα πορτοκαλί, βαµβακερό κατά τουλάχιστον 50% (µε το όποιο υπόλοιπο πολυεστερικό), 
βάρους 380 gr, µε λάστιχο κάτω και στα µανίκια, κεντηµένο εµπρός και  πίσω µε το λογότυπο 
του ∆ήµου. 
 
 
24γ. Παντελόνι Εργασίας 
 
Bαµβακερό, ύφασµα βάρους 240 γραµµάρια/µέτρο, χρώµα γκρι, µε λάστιχο σε 2 σηµεία στη 
µέση (ζωνάρι) για να αυξοµειώνει την περιφέρεια ώστε να ρυθµίζεται (για να είναι άνετο). 
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Επίσης ζητείται, για λόγους λειτουργικότητας αλλά και προστασίας, να έχει τα εξής 
χαρακτηριστικά: 
o δύο τσέπες µπροστά και µία τουλάχιστον στο πλάι µε καπάκι, και, εάν είναι δυνατόν, µε 

πορτοκαλί φάσα περιµετρικά της τσέπης, 
o δύο τσέπες πίσω, η µία µε καπάκι (εάν αυτό είναι δυνατό) και η άλλη απλή, και 

ανακλαστική ταινία στο κάτω µέρος σε κάθε µπατζάκι πλάτους 5 εκατοστών. 
 
 
24δ. Μπουφάν Προστασίας από τις Καιρικές Συνθήκες 
 
Μπουφάν, αδιάβροχο, µε µονωτικό υλικό, για επαρκή προστασία από το κρύο, χρώµατος 
πορτοκαλί, µε αφαιρούµενα µανίκια, µε κουκούλα σε εσωτερική θήκη µε φερµουάρ και το 
λογότυπο του ∆ήµου εµπρός και πίσω (µεταξοτυπία).  
 
Επίσης ζητείται, για λόγους λειτουργικότητας αλλά και προστασίας, να έχει τα εξής 
χαρακτηριστικά: 
2 τσέπες στο µπροστά δεξιά µέρος που να κλείνουν (π.χ. µε τρουκ), 
2 τσέπες στο µπροστά αριστερό µέρος που κλείνουν (π.χ. µε τρουκ), 
ανακλαστική ταινία πάχους από 3 έως 5 εκατοστά µπροστά (π.χ. πάνω από τις πάνω 
τσέπες), πίσω (στην πλάτη), στο κάτω µέρος (παντού, εάν είναι δυνατό) και στα µανίκια. 
 
 
24ε. Καπέλο 
 
Τύπου τζόκεϋ µε γείσο, από βαµβακερό ύφασµα καλής ποιότητας. 
 
 
25. Παντελόνι για Κηπουρούς – Χειριστές Αλυσοπρίονου 
 
Παντελόνι µέχρι τη µέση µε περιµετρική προστασία από αλυσοπρίονο στα πόδια. 
Φαρδιά µέση µε λάστιχο και µακριά πλάτη. 
Απαιτήσεις ασφαλείας: CE, EN381, Κατηγορία 1, 20 µ. / δευτ. 
Υλικό µπροστά και πίσω: ελαστικός πολυεστέρας σε 4 κατευθύνσεις, ή άλλο ισοδύναµο 
υλικό, µε ενισχύσεις από κατάλληλο υλικό. 
Ενισχυµένη επιφάνεια: από το γόνατο έως τον αστράγαλο και γύρω από τον αστράγαλο. 
Κινητικότητα: προσχηµατισµένα γόνατα, ελαστικό υλικό σε 4 κατευθύνσεις, ή άλλο 
ισοδύναµο. 
Εφαρµογή: στενή. 
∆ιαπνοή υλικού: µέτρια. 
Χρώµα υψηλής ορατότητας και ανακλαστικές λωρίδες. 
Αερισµός: πλέγµα στις πίσω τσέπες. 
Ανθεκτικό στο νερό. 
Μεγαλύτερο µήκος στην πλάτη. 
 
 
26. Τζάκετ για Κηπουρούς – Χειριστές Αλυσοπρίονου 
 
Τζάκετ µε προστασία από αλυσοπρίονο. 
Απαιτήσεις ασφαλείας: CE, EN381, Κατηγορία 1, 20 µ. / δευτ. 
Υλικό µπροστά και πίσω: ελαστικός πολυεστέρας σε 4 κατευθύνσεις, ή άλλο ισοδύναµο 
υλικό, µε ενισχύσεις από κατάλληλο υλικό.  
Ενισχυµένη επιφάνεια: από τον αγκώνα έως τον καρπό. 
Κινητικότητα: ελαστικό υλικό σε 4 κατευθύνσεις, ή άλλο ισοδύναµο. 
Εφαρµογή: φαρδιά. 
∆ιαπνοή υλικού: χαµηλή. 
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Χρώµα υψηλής ορατότητας και ανακλαστικές λωρίδες. 
Αερισµός: ανοικτό στήριγµα στην πλάτη ή αλλού για ισοδύναµο αποτέλεσµα.  
Ανθεκτικό στο νερό. 
Μεγαλύτερο µήκος στην πλάτη. 
Το τζάκετ θα φέρει το λογότυπο του ∆ήµου εµπρός και πίσω (µεταξοτυπία).  
 
 
27. Παντελόνι για Κηπουρούς – Κοπή Χόρτων 
 
Παντελόνι µε αδιάβροχο υλικό στα πλαϊνά και στο µπροστά µέρος του ποδιού, µε ενισχυµένη 
προστασία ενάντια σε εκτοξευόµενα αντικείµενα. 
Φερµουάρ αερισµού στο πίσω µέρος του ποδιού, ή αλλού, για ισοδύναµο αποτέλεσµα, για 
καλύτερο αερισµό. 
Εργονοµικά προσχηµατισµένα γόνατα. 
Ιδιότητα αναπνοής: υψηλή. 
Ανθεκτικό στο νερό και στον άνεµο. 
 
 
28. Τζάκετ για Κηπουρούς – Κοπή Χόρτων 
 
Τζάκετ κατάλληλο για πολύωρη εργασία µε εξάρτυση. 
Με τσέπες οι οποίες δεν θα παρµποδίζουν την εξάρτηση. 
Επένδυση στις εκτεθιµένες περιοχές (ώµοι, πλαϊνά). 
Φερµουάρ αερισµού κάτω από τους βραχίονες και ανοικτό στήριγµα αερισµού, ή άλλα 
ισοδύναµα, για να διατηρείται η θερµοκρασία σε ιδανικό ύψος. 
Εργονοµικά προσχηµατισµένοι βραχίονες. 
Ιδιότητα αναπνοής: υψηλή.  
Ανθεκτικό στο νερό και στον άνεµο. 
Το τζάκετ θα φέρει το λογότυπο του ∆ήµου εµπρός και πίσω (µεταξοτυπία).  
 
 
29. Νιτσεράδα µε Ανακλαστικές Ταινίες 
 
Οι νιτσεράδες θα ακολουθούν τις προβλέψεις του προτύπου EN 343 σε ότι αφορά τις 
µηχανικές αντοχές, την αντοχή στο πλύσιµο και τη σήµανση.  
Τα επίπεδα αντοχών θα είναι: 
o Αδιαβροχοποίηση 3. 
o ∆ιαπνοή 3. 
Κλείσιµο µε φερµουάρ ή και velkro, τσέπες εσωτερικές και εξωτερικές. 
Θα έχουν κουκούλα η οποία, όταν δεν χρησιµοποιείται, θα τοποθετείται σε θήκη που θα είναι 
στο πίσω µέρος της νιτσεράδας. 
 
Θα περιλαµβάνουν σακάκι και παντελόνι, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά ως εξής: 
 
Σακάκι 
Γιακάς µε κουκούλα η οποία, όταν δεν χρησιµοποιείται, θα τοποθετείται σε θήκη που θα είναι 
στο πίσω µέρος της νιτσεράδας. 
Επίσης: 
o διπλή µανσέτα µε πρόσθετη λωρίδα ρύθµισης εξωτερικά στο µανίκι, 
o διπλή πατιλέτα µε αυτοσύνδετη ταινία, τύπου velcro και φερµουάρ που κλείνει µέχρι 

επάνω,  
o τουλάχιστον µία (1) εξωτερική και δύο (2) εσωτερικές τσέπες. 
Στην πλάτη θα φέρει τυπωµένη τη φράση «∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ». 
Το δείγµα που θα προσκοµιστεί δεν απαιτείται να φέρει την προαναφερθήσα φράση. 

ΑΔΑ: 7ΑΔΙΩ93-24Σ



Σελίδα 30 από 45 
 

Οι τσέπες να κλείνουν µε φερµουάρ ή µε «σκέπασµα» από ίδιο υλικό για να µην εισέρχεται 
νερό. 
 
Παντελόνι 
Παντελόνι µε ζώνη µέσης, τσέπες εξωτερικές, πρόσθετη λωρίδα ρύθµισης εξωτερικά στο 
µπατζάκι. 
Είναι επιθυµητό να φέρει αντανακλαστικές ταινίες. 
Οι τσέπες να κλείνουν µε φερµουάρ ή µε «σκέπασµα» από ίδιο υλικό για να µην εισέρχεται 
νερό. 
 
 
30. Πυρίµαχη Στολή (Παντελόνι – Χιτώνιο) 
 
Πεδίο χρήσης:  
Έκτακτες περιπτώσεις πυρόσβεσης. 
Χαρακτηριστικά: 
Μονοκόµατη στολή από πυρίµαχο υλικό. 
Πρότυπα: ΕΝ 340, 469   
Σήµανση:  
o CE 
o Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής 
o Εικονόσηµο πυρίµαχων ιδιοτήτων. 
 
Πλέον των ανωτέρω, αναλυτικότερα, στολή θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά. 
 
Ο επενδυτής πυρκαγιάς να είναι κατασκευασµένος και πιστοποιηµένος σύµφωνα µε το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ  469:2005 «Προστατευτική Ενδυµασία Πυροσβεστών - Απαιτήσεις 
Απόδοσης για την Προστατευτική Ενδυµασία της Πυρόσβεσης». 
 
Όσον αφορά τη µετάδοση θερµότητας λόγω φλόγας (heat transfer-flame), τη µετάδοση 
θερµότητας λόγω ακτινοβολίας (heat radiation), την αντίσταση στη διείσδυση νερού 
(resistance to water penetration) και την αντίσταση τους υδρατµούς (water vapor resistance), 
θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις απόδοσης του επιπέδου 2 (level 2). 
 
Τα χιτώνια και οι περισκελίδες θα είναι πολυστρωµατικής κατασκευής αποτελούµενα από: 
Πρώτο Στρώµα - Εξωτερικό Ύφασµα 

• 64% - 77% Μεταραµιδικές  ίνες 
• 23%-38% Πυραµιδικές ίνες 
• 1%-2% Αντιστατικές ίνες 
• Βάρος : 210-230 gr/m2 
• Ph: 4-7.5 
• Ύφανση  εξωτερικού υφάσµατος: διαγώνιος (2\1)  

∆εύτερο Στρώµα – Φράγµα Υγρασίας 
• Αδιάβροχη και διαπνέουσα µεµβράνη από µικροπορώδες πολυτετραφθοροαιθυλένιο 

(PTFE) ή πολυαιθυλένιο ή άλλο κατάλληλο υλικό το οποίο θα εξασφαλίζει στο ύφασµα 
τις επιθυµητές ιδιότητες.  

Τρίτο Στρώµα - Φράγµα Υγρασίας 
• Μη υφάνσιµο (non woven) υλικό στόχα, µε σύστηµα εγκλωβισµού αέρα που θα 

λειτουργεί σαν θερµοµονωτικό, από 100% αραµιδικές ίνες, το οποίο να έχει υποστεί 
υδροφοβική επεξεργασία. 

• Το δεύτερο και τρίτο στρώµα θα πρέπει να είναι λαµιναρισµένα µεταξύ τους και µαζί θα 
θεωρούνται σαν ένα ύφασµα τύπου AIRLOCK ή ISOAIR ή αντίστοιχου συνολικού 
βάρους µέχρι 270 gr /m2. Το λαµαναρισµένο νέο ύφασµα πρέπει οπωσδήποτε να 
τοποθετηθεί µε τέτοια φορά ώστε η µεµβράνη να βρίσκεται προς της εξωτερική πλευρά 
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και το θερµοµονωτικό ύφασµα προς την εσωτερική πλευρά  δηλαδή προς την 
εσωτερική φόδρα. 

Τέταρτο Στρώµα - Εσωτερική Φόδρα –Innermost Lining 
• 92%-93% Μεταραµιδικές ίνες 
• 5%-7% Πυραµιδικές ίνες 
• 1%-2% Αντιστατικές ίνες 
• Βάρος :110gr/m2 (δεκτό και µε απόκλιση µέχρι 10%) 
• Ph: 4-7.5 
• Κατασκευασµένο µε νήµατα ΝΜ 60/1 
• Ύφανση απλή 1/1 

 
Ενίσχυση στους αγκώνες και τα γόνατα 
Να υπάρχει ενίσχυση εσωτερικά της στολής από µη υφασµένη τσόχα παραµιδικών ινών και 
σύµφωνα µε το ISO 9073-1 και 2 αντίστοιχα, η οποία καλύπτεται από το εξωτερικό ύφασµα 
της στολής.  
Η ενίσχυση των γονάτων αποτελείται εσωτερικά από τη µη υφασµένη τσόχα που 
προαναφέρθηκε, ενώ εξωτερικά φέρει ύφασµα που καλύπτει τη µη υφασµένη τσόχα, το οποίο 
είναι ανθεκτικό στη θερµοκρασία και τη φλόγα, σύνθεσης 100% παραµίδιο, επικαλυµένο µε 
κατάλληλο πολυµερές. 
Το συνολικό βάρος των επιµέρους σαρωµάτων που αποτελούν τη στολή να µην υπερβαίνει τα 
630gr/m2. 
 
Αντοχές Χρωµατισµού    
Η Βαφή να γίνεται στην ίνα.  
Οι αντοχές χρωµατισµού, σύµφωνα µε το ISO 105 να είναι (τόσο για το εξωτερικό ύφασµα 
όσο και για την εσωτερική φόδρα): 

• Στο ηλιακό φως: min 5 
• Στην πλύση (CO6:40ο): min 4-5 
• Στο στεγνό καθάρισµα: min 4-5 
• Στη ξηρή τριβή: min 4-5 
• Στην υγρή τριβή: min 3-4 
• Στο χλώριο: min 4 

  
Οι προσκολητκοί σύνδεσµοι (Velcro) που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή των στολών 
αυτών να είναι χρώµατος όµοιου µε το ύφασµα της στολής ή µαύρου χρώµατος.  
Οι σύνδεσµοι αυτοί να είναι βραδύκαυστοι, ειδικοί για στολές προστασίας, οι οποίοι να 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου FAR 25853 b ή αντίστοιχου προτύπου. 
 
Για τις ιδιότητες των συνδέσµων θα υποβληθεί µε την τεχνική προσφορά και ανάλογο 
πιστοποιητικό στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 
 
Όλες οι κλωστές ραφής να είναι 100% Metaramid, χρώµατος όµοιου υφάσµατος και να µη 
ξεθωριάζουν. 
 
Η στολή θα φέρει τουλάχιστον 1350 cm2 αντανακλαστικές και φωσφορίζουσες ταινίες οι 
οποίες πρέπει να είναι βραδύκαυστες και να πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΝ 471. Επίσης σε 
κανονικές συνθήκες βροχόπτωσης να κρατούν το 60% της αντανακλαστικότητάς τους. 
 
ΧΙΤΩΝΙΟ 
 
Να είναι σχεδιασµένο ώστε να µην περιορίζει τις κινήσεις του χρήστη και να είναι συµβατό µε 
άλλα µέσα ατοµικής προστασίας, όπως µπότες, κράνος, γάντια και αναπνευστική συσκευή. 
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Να κουµπώνει µε ένα υψηλής αντοχής συνθετικό φερµουάρ βαρέως τύπου, µε µηχανισµό 
ταχείας απασφάλισης στο πάνω µέρος.  
Το φερµουάρ να καλύπτεται από δύο πατιλέτες που κλείνουν µεταξύ τους µε προσκολλητικό 
σύνδεσµο.  
Η δεξιά  πατιλέτα να φέρει τον σκληρό προσκολλητικό σύνδεσµο και η αριστερή  το µαλακό.  
Η δεξιά πατιλέτα κατά το κλείσιµό της να δηµιουργεί αυλάκι πλάτους περίπου 1cm, ώστε να 
εµποδίζεται η είσοδος του νερού.  
 
Στην περιοχή του λαιµού να υπάρχει και δεύτερη λωρίδα προσκολλητικού συνδέσµου πλάι  
στην πρώτη.  
Στο πάνω µέρος του φερµουάρ και πίσω από αυτό, να υπάρχει λωρίδα υφάσµατος µήκους 
περίπου 10cm για την προστασία του λαιµού από το φερµουάρ. 
 
Θα υπάρχει ειδική επιγραφή µε φράση που θα δώσει η Υπηρεσία. 
 
ΤΣΕΠΕΣ 
 
Εξωτερικά του αριστερού φύλλου να υπάρχει τσέπη ασυρµάτου η οποία να κλείνει µε 
προσκολλητικό σύνδεσµο µε καπάκι. 
 
Στο εξωτερικό µπροστινό µέρος του χιτωνίου και στο κάτω µέρος να σχηµατίζονται τσέπες 
εσωτερικές µε ύφασµα φόδρας. 
 
Εσωτερικά του δεξιού φύλλου να υπάρχει τσέπη που να βρίσκεται στο κάτω µέρος του 
χιτωνίου. 
 
Το χιτώνιο να φέρει δύο οριζόντιες φθορίζουσες  αντανακλαστικές ταινίες εµπρός καθώς και 
δύο οριζόντιες και δυο κάθετες στο πίσω µέρος. 
 
Τα µανίκια να φέρουν από µία φθορίζουσα αντανακλαστική ταινία. 
 
Τα µανίκια να φέρουν σύστηµα αυξοµείωσης του πλάτους του κάτου άκρου αυτών. 
 
Το µανίκι εσωτερικά και σε συνέχεια της φόδρας φέρει πλεκτή ελαστική µανσέτα σύνθεσης 
100% αραµιδικών ινών για την αποφυγή εισόδου νερού σε αυτό ακόµη και µε υψωµένο το 
χέρι του χρήστη. 
 
Το κολάρο του χιτωνίου να είναι από το ίδιο ύφασµα µε αυτό του χιτωνίου.  
Να ληφθεί κατασκευαστική µέριµνα ώστε να στέκεται όρθιο σε περίπτωση κλεισίµατος. 
 
Τα χιτώνια να µπορούν να πλένονται σε θερµοκρασία 30ο Κελσίου µε κοινά απορρυπαντικά ή 
να επιδέχονται στεγνό καθάρισµα. 
 
Στο κάτω µέρος του χιτωνίου, περιµετρικά στην εσωτερική πλευρά καθώς και στην εσωτερική 
πλευρά των µανσετών να υπάρχει κατάλληλη διαµόρφωση µε λωρίδες αδιάβροχης και 
αναπνεύσιµης µεµβράνης. 
 
ΠΕΡΙΣΚΕΛΙ∆Α 
 
Να φέρει ελαστικές ρυθµιζόµενες τιράντες οι οποίες κουµπώνουν εµπρός µε πλαστική πόρπη.  
Στην περιοχή της πλάτης να είναι περασµένες σε πλαστικό σύνδεσµο ο οποίος συγκρατεί τη 
µία δίπλα στην άλλη. 
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Στο πίσω µέρος της ζώνης από το επάνω µέρος αυτής τοποθετείται εσωτερικά ελαστικό υλικό 
από τη µία πλαϊνή ραφή ως την άλλη για την αυξοµείωση της περιµέτρου της µέσης και την 
καλύτερη εφαρµογή στον χάρτη. 
 
Κάθε µπατζάκι να φέρει περιµετρικές οριζόντιες αντανακλαστικές ταινίες. 
 
Να διαθέτει πλαϊνές τσέπες στρατιωτικού τύπου και να φέρει λωρίδα γρήγορου κλεισίµατος. 
 
Τα παντελόνια πρέπει να πλένονται σε πλυντήριο σε θερµοκρασία 60ο Κελσίου µε κοινά 
απορρυπαντικά ή να επιδέχονται στεγνό καθάρισµα. 
 
Στα κάτω άκρα του παντελονιού, περιµετρικά στην εσωτερική πλευρά να υπάρχει κατάλληλη 
διαµόρφωση µε λωρίδες αδιάβροχης αναπνεύσιµης µεµβράνης. 
 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
Να κατατεθεί µε την τεχνική προσφορά, το ανάλογο πιστοποιητικό εκδοθέν µε φροντίδα και 
δαπάνη του προµηθευτή, από διαπιστευµένο φορέα βάση εργαστηριακών δοκιµών 
διαπιστευµένου εργαστηρίου, καθώς και η µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.  
Να κατατεθεί αντίγραφο των εργαστηριακών δοκιµών. 
 
Το εργοστάσιο κατασκευής του υφάσµατος να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας 
ISO 9001.  
Με την τεχνική προσφορά να κατατεθεί αντίγραφο του εν λόγω πιστοποιητικού.  
Η κατασκευή του υπό προµήθεια είδους να περιλαµβάνεται στις δραστηριότητες για τις οποίες 
αυτό έχει εκδοθεί. 
 
Οι προµηθευτές υποχρεούται να καταθέσουν φύλλο συµµόρφωσης απαντώντας µε σειρά σε 
όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά. 
 
Η τιµή της στολής θα είναι ενιαία ανεξάρτητα του µεγέθους. 
 
Τα ακριβή µεγέθη και τα χρώµατα θα δοθούν από την Υπηρεσία στον ανάδοχο µε την 
υπογραφή της σύµβασης. 
 
 
31. Στολή Αναβάτη ∆ικύκλου (Μπουφάν – Παντελόνι – Γάντια – Μποτάκια – Αδιάβροχη 
Καµπαρντίνα) 
 
Μπουφάν µε  

• κατάλληλο ανθεκτικό εξωτερικό ύφασµα (ενδεικτικός τύπος cordura 500D),  
• αφαιρούµενη θερµική επένδυση,  
• αδιάβροχη, αφαιρούµενη και διαπνέουσα µεµβράνη,  
• αεραγωγούς µπροστά και πίσω,  
• προσθαφαιρούµενες ενισχύσεις σε ώµους, αγκώνες και πλάτη,  
• ρυθµίσεις σε µέση, µανίκια, λαιµό,  
• εξωτερικές και εσωτερικές τσέπες, και  
• ανακλαστικά σηµεία για νυκτερινή ορατότητα. 

 
Παντελόνι µε  

• κατάλληλο εξωτερικό ύφασµα (ενδεικτικός τύπος cordura),  
• 100% αδιάβροχο,  
• αφαιρούµενη επένδυση,  
• προστατευτικά σε γόνατα και γοφούς, και  
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• αντανακλαστικά σηµεία.  
 
Γάντια µε  

• αδιάβροχη αναπνέουσα εσωτερική µεµβράνη, 
• θερµική επένδυση,  
• ενισχύσεις στις αρθρώσεις,  
• αντιολισθητική ενίσχυση στην παλάµη, 
• ελαστικά σηµεία στους καρπούς, και 
• κλείσιµο µε Velcro.  

 
Μποτάκι  

• κατασκευασµένο από δέρµα,  
• αδιάβροχο µε µεµβράνη που επιτρέπει την αναπνοή του ποδιού,  
• προστασία στον αστράγαλο,  
• µαλακή εσωτερική επένδυση,  
• αντιολισθητική και ελαστική σόλα,  
• προσθαφαιρούµενους αντιβακτηριδιακούς πάτους, και  
• αντανακλαστικά ένθετα πίσω. 

 
Αδιάβροχη Καµπαρντίνα µε  

• κουµπιά και φερµουάρ 
 

 
32. Γαλότσες 
 
Πεδίο χρήσης:  
Εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειµερινούς µήνες. 
Χαρακτηριστικά:  
Αδιάβροχη µπότα από συνθετικό υλικό µε αντιολισθητική σόλα προστατευτικά δακτύλων και  
προστατευτικό έναντι διάτρησης. 
Πρότυπο:ΕΝ 344, 345 
Σήµανση: 
o CE 
o Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, µέγεθος 
o Το σύµβολο S5 που συµβολίζει 

Προστασία δακτύλων 
Απορρόφηση µηχανικής ενέργειας στη φτέρνα 
Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 
Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης 
Αντιστατικές ιδιότητες 

 
 
33. Άρβυλα Ασφαλείας 
 
Πεδίο χρήσης:  
Για όλες τις εργασίες. 
Χαρακτηριστικά:  
Ηµιάρβυλο, µε ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, µε προστατευτικό κάλυµµα δακτύλων και 
αντιολισθητική σόλα. 
Ειδικότερα: 
Θα προστατεύουν το πόδι από εξωτερικές αιτίες που µπορούν να προκαλέσουν κακώσεις.  
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Ειδικά το προστατευτικό κάλυµµα δακτύλων θα είναι ενίσχυση µε αντοχή σε κρούση 
τουλάχιστον 200 Joule, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 345 και ειδικότερα 
αυτές που αντιστοιχούν στο βαθµό προστασίας S3. 
Επειδή στην περίπτωση που το προστατευτικό κάλυµµα δακτύλων είναι µεταλλική ενίσχυση 
και η προστασία της σόλας έναντι διάτρησης εξασφαλίζεται µε χρήση (κατά µήκος του 
πέλµατος) µε µεταλλικό ένθετο στη σόλα, η µεγαλύτερη ακαµψία της σόλας (λόγω του 
µεταλλικού ένθετου) και το µεγαλύτερο βάρος των αρβύλων (λόγω τον µεταλλικών 
ενισχύσεών τους) προκαλεί περισσότερη κούραση στο βάδισµά των δικαιούχων που τα 
χρησιµοποιούν, ζητείται τόσο το προστατευτικό κάλυµµα δακτύλων όσο και η προστασία της 
σόλας έναντι διάτρησης να είναι από υλικά µη µεταλλικά, ώστε τα άρβυλα να είναι ελαφρύτερα 
και µε πιο εύκαµπτη σόλα από αυτά που φέρουν τις αντίστοιχες µεταλλικές ενισχύσεις, αλλά 
µε µηχανικές αντοχές σε κρούση και διάτρηση τουλάχιστον ίσες µε αυτές που αντιστοιχούν 
στο βαθµό προστασίας S3. 
Θα είναι κατασκευασµένα από δέρµα, λόγω της καλύτερης άνεσής τους σε σχέση µε άρβυλα 
κατασκευασµένα από καουτσούκ, άλλο ελαστικό ή PVC, κατάλληλου πάχους για να 
προσφέρουν άνεση, καλύπτοντας παράλληλα τις προδιαγραφές που αντιστοιχούν στο βαθµό 
προστασίας S3. 
Θα είναι αδιάβροχα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 345 και ειδικότερα αυτές 
που αντιστοιχούν στο βαθµό προστασίας S3.  
Πιο συγκεκριµένα, τα άρβυλα θα φέρουν αδιαβροχοποιηµένες ραφές στα σηµεία ένωσης των 
δερµάτων, οι οποίες θα αποτρέπουν την εισροή υδάτων και υγρασίας εντός του άρβυλου. Με 
αυτόν τον τρόπο θα καλύπτουν τις ανάγκες των δικαιούχων που εργάζονται σε εξωτερικούς 
χώρους, καθώς θα προστατεύουν τα πόδια τους από τη βροχή και γενικά από κάθε επαφή µε 
υγρασία. 
Η σόλα θα είναι κατασκευασµένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει αντοχή σε λάδια, 
πετρελαιοειδή, υδρογονάνθρακες, οξέα και άλλα χηµικά, αντοχή στην υδρόλυση και τριβή και 
να προσφέρει επαρκή προστασία από κραδασµούς.  
Το εσωτερικό της σόλας θα είναι απορροφητικό, κατά της εφίδρωσης, µε ανατοµική µορφή. 
Το πέλµα του ηµιάρβυλου θα είναι αντιολισθητικό. 
Η γλώσσα του ηµιάρβυλου θα είναι κατασκευασµένη από φυσικό δέρµα πάχους 1 mm 
περίπου. 
Η σύσφιξη του ηµιάρβυλου στο πόδι θα γίνεται µε κορδόνι. 
Τα ηµιάρβυλα θα είναι αντιστατικά, ώστε να ελαχιστοποιούν τις ηλεκτροστατικές φορτίσεις 
διοχετεύοντας τα ηλεκτροστατικά φορτία, αποµακρύνοντας έτσι τον κίνδυνο ανάφλεξης µε 
σπινθήρα.  
Κάθε ζεύγος ηµιάρβυλων θα παραδίδεται σε ανεξάρτητο κουτί. 
Πρότυπα : ΕΝ 344, 345. 
Σήµανση : 
o CE. 
o Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής. 
o Το σύµβολο του βαθµού προστασίας S3 που συµβολίζει: 

Προστασία δακτύλων. 
Απορρόφηση µηχανικής ενέργειας στη φτέρνα. 
Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού. 
Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης. 
Αντιστατικές ιδιότητες. 
Στη σόλα oil resistant. 
 

 
34. Άρβυλα Ασφαλείας Ειδικά για Ηλεκτρολόγους 
 
Πεδίο χρήσης:  
Για ηλεκτρολογικές εργασίες. 
Χαρακτηριστικά:  
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Ίδια µε τα άρβυλα ασφαλείας, πλην των εξής διαφορών που αποσκοπούν στην επαρκή 
µόνωση του άρβυλου και την ασφάλεια των δικαιούχων τους από το ηλεκτρικό ρεύµα. 
Θα πρέπει να έχουν αντεπεξέλθει στη δοκιµή διηλεκτρικής αντοχής στη σόλα σε τουλάχιστον 
5 kV. 
∆ε θα φέρουν οποιοδήποτε µεταλλικό ένθετο (π. χ. µεταλλικό κάλυµµα προστασίας 
δακτύλων). 
Σηµειώνεται επίσης ότι επιλέγονται άρβυλα ασφαλείας σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 347 και 
το βαθµό ασφαλείας Ο2, των οποίων οι προδιαγραφές είναι αντίστοιχες µε εκείνες των 
σύµφωνων µε το πρότυπο ΕΝ 345 αρβύλων ασφαλείας, πλην της προστασίας έναντι 
διάτρησης, καθώς δόθηκε προτεραιότητα στην ασφάλεια ηλεκτρολόγων από το ηλεκτρικό 
ρεύµα στο χώρο εργασίας τους και ελήφθη υπόψη ο περιορισµένος κίνδυνος διάτρησης της 
σόλας στους χώρους και τις συνθήκες εργασίας τους, συγκριτικά µε αυτόν που απαιτούν οι 
άλλες εργασίες.  
Παράλληλα, επιλέγονται δερµάτινα άρβυλα, λόγω της καλύτερης άνεσής τους σε σχέση µε 
άρβυλα από καουτσούκ, άλλο ελαστικό ή PVC. 
Πρότυπα: ΕΝ 347. 
Σήµανση: 
o CE. 
o Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής. 
o Το σύµβολο του βαθµού προστασίας Ο2 που συµβολίζει: 

Απορρόφηση µηχανικής ενέργειας στη φτέρνα. 
Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού. 
Αντιστατικές ιδιότητες. 
Στη σόλα oil resistant. 

 
 
35. Μπότες για Αλυσοπρίονο 
 
∆ερµάτινες µπότες µε προστασία από αλυσοπρίονο, ελαφριές και άνετες µε ειδική επικάλυψη 
για αυξηµένη διάρκεια ζωής.  
Κατασκευασµένες από δέρµα και επένδυση πολυεστέρα. 
Με εσωτερική επένδυση. 
Ενισχυµένες στα χαµηλότερα τµήµατα για µεγαλύτερη αντοχή και σταθερότητα για τους 
αστραγάλους και τα δάκτυλα. 
Με αφαιρούµενο πάτο για να πλένονται. 
Απαιτήσεις ασφαλείας: ΕΝ ISO 20344, 20345, 13287 και 17249. SB, E, WRU, κατηγορία 2, 
20 µ./δευτ. 
Προστασία από αλυσοπρίονο: 20 µ./δευτ. 
Ατσάλινη προστασία των δακτύλων 
 
  
36. Κώνοι Σήµανσης (Βάση Καουτσούκ) 
 
Πλήρως αντανακλαστικοί µε εναλλασσόµενους λευκούς και κόκκινους δακτυλίους. 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
Υλικό κατασκευής: καουσούκ 
Ύψος: 50 cm 
Βάρος: 2,2 – 2,4 Kg 
Μορφή: τετράγωνη βάση σχεδιασµένη µε τρόπο που επιτρέπει την απόλυτη ισορροπία. Θα 
είναι δυνατόν να τοποθετηθεί 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 αντανακλαστική 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 
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Χρώµα  1  2  3  4  Παρ/ντας  

Φωτεινότητας 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 
 
 
Αντανακλαστική µεµβράνη. 
Η αντανακλαστική µεµβράνη θα είναι τύπου ΙΙ κατά την ΥΑ 16832 (ΥΠΕΧΩ∆Ε ΦΕΚ 954/86). 
Η επικόλληση της µεµβράνης στον κώνο θα είναι σύµφωνη µε το σχέδιο του ευρωπαϊκού 
προτύπου CEN TC 226 N 143 E (§7.8) ή ισοδύναµο εθνικό πρότυπο. 
Ο κώνος θα ανταποκρίνεται στις µηχανικές αντοχές των §7.4, 7,5 & 7,6 του ανωτέρω 
προτύπου ή άλλου ισοδύναµου προτύπου. 
Θα έχει έγκριση από αρχή κράτους – µέλους της Ε.Ε. 
Θα έχει σήµανση στη βάση µε τον κατασκευαστή και τον αριθµό έγκρισης. 
 
 
37. Ωτοβύσµατα µίας Χρήσης (Ζεύγος)  
 
Πεδίο χρήσης:  
Όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 85 dB(A) υποχρεωτικά και δυνητικά όπου υπερβαίνει τα 80 
dB(A), για οκτάωρη έκθεση του εργαζοµένου. 
Περιγραφή:  
Αποτελούνται από λεπτό υλικό κλεισµένο σε συνθετικό περίβληµα που φράζει τον ακουστικό 
πόρο. 
Είναι εύχρηστα, διότι δεν ασκούν πίεση στα αυτιά και δε ζεσταίνουν. 
Είναι τοποθετηµένα σε δότη ανά 400 − 500 ζεύγη και ο εργαζόµενος τα φορά για όσο χρόνο 
είναι εκτεθειµένος στο θόρυβο. 
Πρότυπο ΕΝ 352 − 2. 
Σήµανση: Τα ωτοβύσµατα ή η συσκευασία τους πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωµένα τα 
εξής: 
o CE 
o Κωδικός προϊόντος 
o Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής 
Πρέπει να συνοδεύονται από το διάγραµµα εξασθένησης ακουόµενου ήχου. 
 
 
38. Ωτοβύσµατα πολλαπλών Χρήσεων Τύπου Στέκας 
 
Θα είναι προδιαµορφωµένα µε πεπλατυσµένο το έξω άκρο ώστε να αποφεύγεται επαφή µε 
το χέρι. 
Το τόξο του ωτοβύσµατος να είναι εύκαµπτο για εύκολο και αποτελεσµατικό χειρισµό χωρίς 
κίνδυνο να σπάσει. 
Είναι επιθυµητό τα ωτοβύσµατα στην άκρη τους να έχουν στρογγυλό σχήµα για να παρέχουν 
µειωµένη πίεση και άνετη µόνωση. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόµενα στα ωτοβύσµατα µίας χρήσης (σήµανση, 
διάγραµµα, ΕΝ). 
 
 
39. Εξάρτυση για Εργαλεία HUSQVARNA 
 
Εξάρτυση κατάλληλη για τα ελαφρά θαµνοκοπτικά της εταιρίας Husqvarna που διαθέτει ο 
∆ήµος. 
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Ρυθµιζόµενοι ιµάντες ώµου µε επένδυση και απλή και αποτελεσµατική απελευθέρωση στο 
θώρακα. 
Μοντέλο Standard της εταιρίας Husqvarna ή ισοδύναµο. 
 
 
40 - 47. Μονωτικά Εργαλεία 
 
Πεδίο εφαρµογής:  
Εργασίες σε χαµηλή τάση ταυτόχρονα µε τα γάντια. 
Τύπος εργαλείων:  
o Πένσα ηλεκτρολογική 1000V τύπου KNIPEX (03-06-200) VDE 
o Πλαγιοκόφτης ηλεκτρολογικός 1000V τύπου KNIPEX (70-06-180) VDE 
o Μυτοτσιµπίδα ηλεκτρολογική κυρτή 1000V τύπου KNIPEX (26-16-200) VDE 
o Μαχαίρι καλωδίου 1000V τύπου KNIPEX (98-55-155) VDE 
o Καταβίδια ηλεκτρολογική σειρά 10 τεµαχίων 1000V VDE  
o Λαβή ταυ κοντή 10 – 15 εκ. µονωµένη για κλειδί νο 10, 1000V VDE 
o Τσιµπίδα αφαίρεσης µαχαιρωτών ασφαλειών 
o Αµπεροτσιµπίδα 600V/600A/200Ω 
Πρότυπο ΕΝ 60900  
Σήµανση: 
o Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθµός σειράς 
o Έτος κατασκευής. 
o Σήµα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC) 
 
Τα ηλεκτρολογιά εργαλεία πρέπει να εξασφαλίζουν, πέραν της ασφάλειας, υψηλή αντοχή και 
ευκολία στη χρήση. 
 
 
 
Ο Συντάξας 
 
 
Σπυρίδων Μαντόπουλος 
∆Ε38 
 
 
Θεωρήθηκε 
 
 
Απόστολος Παπαδόπουλος 
Μηχανολόγος Μηχανικός 
Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ      ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ  ΣΥΝΟΛΟ 

        

        

 ΓΑΝΤΙΑ       

        

1α ΓΑΝΤΙΑ ∆ΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ  300  1,6  480 

        

1β ΓΑΝΤΙΑ ∆ΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  150  2,7  405 

        

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC  130  1,7  221 

        

3 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ  300  0,9  270 

        

4 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100  500  3,6  1800 

        

5 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ  6  35  210 

        

6 ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ  4  23  92 

        

        

 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ       

        

7 ΚΡΑΝΟΣ  1  14  14 

        

8 ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΑ (GOGGLES)  10  11  110 

        

9 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ  190  7,4  1406 

        

10 
ΑΣΠΙ∆ΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΟΥ   10  15  150 

        

11 
ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΣΠΙ∆ΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ  1  70  70 

        

12 ΜΑΣΚΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ  1  120  120 

        

13 ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΑΣΠΙ∆ΙΟ ΓΙΑ ΚΗΠΟΥΡΟΥΣ  4  100  400 

        

        

 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ       

        

14 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1  300  0,7  210 

        

15 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ A1Ρ2  160  23  3680 

        

16 ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ Α1Ρ3 ΠΛΗΡΗΣ  2  50  100 

        

17 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ Α1Ρ3  4  12  48 

        

18 
ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΑΒΕΚ2Ρ3 
ΠΛΗΡΗΣ  1  155  155 

        

19 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2 Ρ3  2  22  44 

        

20 ΣΕΤ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ - ΠΡΟΣΩΠΙ∆Α - ΦΙΑΛΗ  1  1500  1500 
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 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΑ       

        

21 ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ (ΤΥΠΟΣ 3, 4, 5, 6)  2  25  50 

        

22 ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ (ΤΥΠΟΣ 4, 5, 6)  15  9  135 

        

23 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ∆ΕΣ  10  10  100 

        

24α ΜΑΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  380  4,6  1748 

        

24β ΦΟΥΤΕΡ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  190  9,8  1862 

        

24γ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  380  14,5  5510 

        

24δ ΜΠΟΥΦΑΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  190  24  4560 

        

24ε ΚΑΠΕΛΟ  250  3  750 

        

25 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΓΙΑ ΚΗΠΟΥΡΟΥΣ - ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ  4  250  1000 

        

26 ΤΖΑΚΕΤ ΓΙΑ ΚΗΠΟΥΡΟΥΣ - ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ  4  240  960 

        

27 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΓΙΑ ΚΗΠΟΥΡΟΥΣ - ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ  4  90  360 

        

28 ΤΖΑΚΕΤ ΓΙΑ ΚΗΠΟΥΡΟΥΣ - ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ  4  240  960 

        

29 ΝΙΤΣΕΡΑ∆Α ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ  220  45  9900 

        

30 ΠΥΡΙΜΑΧΗ ΣΤΟΛΗ (ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ - ΧΙΤΩΝΙΟ)  2  180  360 

        

31 
ΣΤΟΛΗ ΑΝΑΒΑΤΗ ∆ΙΚΥΚΛΟΥ (ΜΠΟΥΦΑΝ - ΠΑΝΕΛΟΝΙ - 
ΓΑΝΤΙΑ - ΜΠΟΤΑΚΙΑ - Α∆ΙΑΒΡΟΧΗ ΚΑΜΠΑΡΝΤΙΝΑ)  1  460  460 

        

        

 ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ       

        

32 ΓΑΛΟΤΣΕΣ  130  14  1820 

        

33 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  364  23  8372 

        

34 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙ∆ΙΚΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ  6  75  450 

        

35 ΜΠΟΤΕΣ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ  4  125  500 

        

        

 ∆ΙΑΦΟΡΑ       

        

36 ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΒΑΣΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ)  15  12  180 

        

37 ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΖΕΥΓΟΣ)  600  0,16  96 

        

        

        

        

38 ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΣΤΕΚΑΣ  12  7,2  86,4 
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39 ΕΞΑΡΤΥΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ HUSQΩARNA  4  20  80 

        

 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ        

        

40 
ΠΕΝΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ 1000V ΤΥΠΟΥ KNIPEX (03-06-
200) VDE  6  24  144 

        

41 
ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 1000V ΤΥΠΟΥ 
KNIPEX (70-06-180) VDE  6  26  156 

        

42 
ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙ∆Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΡΤΗ 1000V ΤΥΠΟΥ 
KNIPEX (26-16-200) VDE  6  27  162 

        

43 
ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΑΛΩ∆ΙΟΥ 1000V ΤΥΠΟΥ KNIPEX (98-55-155) 
VDE  6  28  168 

        

44 
ΚΑΤΑΒΙ∆ΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1000V 
VDE    6  25  150 

        

45 
ΛΑΒΗ ΤΑΥ ΚΟΝΤΗ 10 - 15 ΕΚ. ΜΟΝΩΜΕΝΗ  ΓΙΑ ΚΛΕΙ∆Ι Νο 
10, 1000V VDE   3  29  87 

        

46 ΤΣΙΜΠΙ∆Α ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΑΧΕΙΡΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ   3  11  33 

        

47 ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙ∆Α 600V/600A/200Ω  3  80  240 

        

        

     ΣΥΝΟΛΟ  52924,40 

        

     ΦΠΑ 23%  12172,61 

        

     
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  65097,01 

 
 
Ολογράφως: εξήντα πέντε χιλιάδες ενενήντα επτά ευρώ και ένα λεπτό. 
 
 
Ο Συντάξας 
 
 
Σπυρίδων Μαντόπουλος 
∆Ε38 
 
 
Θεωρήθηκε 
 
 
Απόστολος Παπαδόπουλος 
Μηχανολόγος Μηχανικός 
Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ      ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   
 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Η προµήθεια θα διενεργηθεί µε βάση τη συµφερότερη προσφορά. 
 
Η αξιολόγηση έκαστου είδους θα γίνει µε βάση τα κριτήρια του Παραρτήµατος Α. 
 
Έκαστος συµµετέχων στο διαγωνισµό, επί ποινή αποκλεισµού, θα πρέπει να προσκοµίσει 
στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς του, τεχνικά φυλλάδια µε την πλήρη περιγραφή, τις 
προδιαγραφές και τις πιστοποιήσεις που ζητείται να φέρει κάθε είδος για το οποίο 
συµµετέχει, καθώς επίσης να υποβάλλει και δείγµατα των προς προµήθεια προϊόντων. 
 
Τα δείγµατα που θα προσκοµισθούν από τον συµµετέχοντα που θα αναδειχθεί ανάδοχος θα 
επιστραφούν µετά την παράδοση των όµοιων ειδών στην αποθήκη του ∆ήµου, ενώ τα 
δείγµατα των υπολοίπων συµµετεχόντων θα επιστραφούν µετά την ανάδειξη αναδόχου. 
 
∆εν ζητείται προσκόµιση δειγµάτων παρά µόνο υποβολή τεχνικών φυλλαδίων ή/και 
καταλόγων από τα οποία θα υποδεικνύονται και θα περιγράφονται µε σαφήνεια τα παρακάτω 
είδη: 

• σετ αναπνευστική συσκευή – προσωπίδα – φιάλη, 
• παντελόνι για κηπουρούς – χειριστές αλυσοπρίονου, 
• τζάκετ για κηπουρούς – χειριστές αλυσοπρίονου, 
• παντελόνι για κηπουρούς – κοπή χόρτων, 
• τζάκετ για κηπουρούς – κοπή χόρτων, 
• πυρίµαχη στολή (παντελόνι – χιτώνιο), 
• στολή αναβάτη δικύκλου (µπουφάν – παντελόνι – γάντια – µποτάκια – αδιάβροχη 

καµπαρντίνα), 
• µπότες για αλυσοπρίονο, 
• εξάρτηση για εργαλεία Husqvarna, 
• ηλεκτρολογικά εργαλεία. 

 
Kαµία προσφορά δεν αποκλείεται, γενικά, για λόγους παρουσίασης και πληρότητας, αρκεί, τα 
παρουσιαζόµενα στοιχεία των προσφορών, να περιλαµβάνουν όλα τα στοιχεία που 
απαιτούνται, για την δηµιουργία πλήρους και σαφούς εικόνας του προσφερθέντος είδους.  
 
Mε ποινή αποκλεισµού της παραπέρα διαδικασίας, τα προαναφερθέντα στοιχεία πρέπει να 
προκύπτουν από επίσηµα έγγραφα στοιχεία του κατασκευαστή. 
 
Tα στοιχεία της τεχνικής περιγραφής θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν 
αναφέρεται, ότι αποτελούν προτίµηση, ή επιθυµία της υπηρεσίας. 
 
Έκαστος ενδιαφερόµενος µπορεί να συµµετέχει για όποια και όσα από τα είδη της µελέτης 
επιθυµεί. 
 
Εξαίρεση αποτελούν τα είδη µε αύξοντα αριθµό 24α - 24ε, για τα οποία έκαστος 
ενδιαφερόµενος πρέπει να συµµετέχει για όλα µαζί (πακέτο) δεδοµένου ότι αυτά τα είδη 
πρέπει να έχουν κοινά αισθητικά χαρακτηριστικά, ως επιµέρους τµήµατα µίας «στολής» 
εργασίας. 
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Η βαθµολόγηση (αξιολόγηση) των ειδών 24α – 24ε θα γίνει ως σύνολο. Η δε τιµή που θα 
προσφερθεί για κάθε ένα είδος χωριστά θα πολλαπλασιαστεί µε την ποσότητα του κάθε 
είδους και τα γινόµενα θα αθροιστούν για να προκύψει η συνολική τιµή προσφοράς για το 
όλο «πακέτο».  
 
O προµηθευτής ή οι προµηθευτές θα πρέπει πριν παραδώσουν τα είδη τους να πάρουν, 
όπου απαιτείται, τα ακριβή µέτρα των δικαιούχων στα γραφεία των υπηρεσιών του ∆ήµου ή 
µε όποιο άλλο τρόπο συµφωνηθεί προς αποφυγή υπηρεσιακών ανωµαλιών. 
 
Για όποια είδη απαιτείται να έχουν λογότυπα του ∆ήµου, τα δείγµατα τα οποία θα 
υποβληθούν δεν απαιτείται να φέρουν κεντήµατα ή µεταξοτυπία µε αυτά. 
 
Προσφορές για είδη τα οποία διαφέρουν σε κύρια χαρακτηριστικά τους από την τεχνική 
περιγραφή των προς προµήθεια ειδών θα απορρίπτονται. 
 
Χρόνος παράδοσης των ειδών: 30 ηµέρες από την ανάθεση. 
 
Ο ∆ήµος µπορεί να ζητά την τµηµατική παράδοση των ειδών µέχρι τέλος της σύµβασης, 
αλλά ο ανάδοχος υποχρεούται για παράδοση εντός 10 ηµερών από την έγγραφη παραγγελία 
του ∆ήµου. 
 
Όλα τα είδη θα είναι απολύτως καινούργια και αµεταχείριστα, σχεδιασµένα και 
κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας και 
ασφαλείας, κατάλληλα για το σκοπό τον οποίο προορίζονται και θα συνοδεύονται µε εγγύηση 
επιστροφής και αντικατάστασης σε περίπτωσης κακής ή ελαττωµατικής κατασκευής η οποία 
θα διαπιστώνεται µε έλεγχο κατά την παράδοση έκαστου είδους στην αποθήκη του ∆ήµου 
είτε κατά τη χρήση του εντός διαστήµατος το οποίο καλείται να δηλώσει έκαστος συµµετέχων.  
 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται µαζί µε την τεχνική τους προσφορά, να 
προσκοµίσουν για όλα τα υπό προµήθεια µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) πιστοποιητικό 
ISO 9001 της εταιρίας κατασκευής τους και δήλωση συµµόρφωσης CE του κατασκευαστή για 
έκαστο είδος. 
 
Ο Συντάξας 
 
 
Σπυρίδων Μαντόπουλος 
∆Ε38 
 
 
Θεωρήθηκε 
 
 
Απόστολος Παπαδόπουλος 
Μηχανολόγος Μηχανικός 
Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ      ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   
 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α "Α" 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
Άρθρο 20 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 
ΟΜΑ∆Α Α’:  
Στοιχεία Τεχνικών Προδιαγραφών & Ποιότητας (Συντελεστής Βαρύτητας 70%) 
 
1. Ποιότητα Υλικών και Κατασκευής µε βάση τις Τεχνικές  

Προδιαγραφές της Μελέτης      20  20  30 
 
2. Τεχνική Αξία, Αποδοτικότητα και Εργονοµία µε βάση  

τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης    12  15  18 
 
3. Λειτουργικά και Αισθητικά Χαρακτηριστικά του Είδους  12  15  18 

     
Σύνολο βασικής Βαθµολογίας Οµάδας Α    40  50  60 
 
 
ΟΜΑ∆Α Β’: Υποστήριξη (Συντελεστής Βαρύτητας 30%) 
 
1. Χρόνος Παράδοσης         8   10  12 
 
2. Εγγύηση καλής Λειτουργίας       8   10  12 
 
3. Εξυπηρέτηση (service) µετά την Πώληση και Τεχνική Βοήθεια  4    5    6 

     
Σύνολο βασικής Βαθµολογίας Οµάδας Β    24  30  36 
          
 
 
 
Γενικός Βαθµός:  
 
0,7 x (Βαθµολογία Οµάδας Α’) + 0,3 x (Βαθµολογία Οµάδας Β’)  
 
Συµφερότερη Προσφορά = Γενικός Βαθµός / Τιµή Προσφοράς 
 
 
Ο Συντάξας 
 
Σπυρίδων Μαντόπουλος 
∆Ε38 
 
Θεωρήθηκε 
 
 
Απόστολος Παπαδόπουλος 
Μηχανολόγος Μηχανικός 
Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 
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3. Εγκρίνει τη δαπάνη για την «Προµήθεια Ειδών Ατοµικής Προστασίας 
Εργατοτεχνικού Προσωπικού» του ∆ήµου ∆ιονύσου και διαθέτει πίστωσεις 
ποσού 65.097,01 Ευρώ σε βάρος των παρακάτω Κ.Α. µε τους 
αναγραφόµενους τίτλους και ποσά και την εξόφληση των σχετικών δαπανών: 

 

10.6061.0001 

Παροχές Ένδυσης (Ένδυση 
Εργατοτεχνικού και Ένστολου 
Προσωπικού)  1.800,00 

15.6061 

Παροχές Ένδυσης (Ένδυση 
Εργατοτεχνικού και Ένστολου 
Προσωπικού)  1.800,00 

20.6061.0002 

Παροχές Ένδυσης (Ένδυση 
Εργατοτεχνικού και Ένστολου 
Προσωπικού)  53.100,00 

25.6061.0005 

Παροχές Ένδυσης (Ένδυση 
Εργατοτεχνικού και Ένστολου 
Προσωπικού)  7.200,00 

35.6061.0003 

Παροχές Ένδυσης (Ένδυση 
Εργατοτεχνικού και Ένστολου 
Προσωπικού)  1.197,01 

 ΣΥΝΟΛΟ  65.097,01 
 
 Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος, 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
2. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία     
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
4. Στάικος Θεόδωρος  
5. Καλαφατέλης Ιωάννης 
 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- ∆/νση Περιβάλλοντος. 
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