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Δήμος Πύργου 
 

Λοιπές παροχές σε είδος (ΜΑΠ) 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η μελέτη αυτή συντάχθηκε με σκοπό να προμηθευτούν οι εργαζόμενοι των 
Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος – Γραφείο Δόμησης, 
Διοικητικών, Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας, Καθαριότητας Ανακύκλωσης & 
Πρασίνου του Δήμου Πύργου τα είδη ατομικής προστασίας για το έτος 2022 – 2023.  

Τα  υπό προμήθεια είδη θα είναι όπως αυτά αναφέρονται στις με  αριθμό 
53361/2019 (ΦΕΚ 1503Β/11-10-2006) και 43726/08-06-2019 (Φ.Ε.Κ. 2208/Β/08-06-
2019) απόφαση των υπουργών και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  44 του Ν. 
3850/2010. 

Η προμήθεια θα γίνει με ανοικτή διαδικασία βάσει του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 
(όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά. 

Ο διαγωνισμός θα υλοποιηθεί εντός του έτους 2022. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας των 
εργαζομένων ανέρχεται στο ποσόν των 170.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
24% και επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ για το οικονομικό έτος 2022. 

Για το σκοπό αυτό έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2022 οι παρακάτω 
κωδικοί: 

ΚΑ:  10.6063.01 
ΚΑ:  15.6063.01 
ΚΑ:  20.6063.01 
ΚΑ:  30.6061.01 
ΚΑ:  40.6063.03 

5.000,00 € 
22.000,00 € 
68.000,00 € 
49.000,00 € 

3.000,00 € 
 

Όλα τα είδη ατομικής προστασίας που περιγράφονται στη μελέτη θα είναι αρίστης 
ποιότητας και θα καλύπτουν το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. 
Θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με εγκεκριμένες προδιαγραφές, θα διαθέτουν 
πρότυπα κατασκευής και σήμα C.E. σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 43726/2019 (Φ.Ε.Κ. 
Β΄2208). 
Οι τιμές μονάδας για κάθε είδος στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας 
μελέτης εκτιμήθηκαν με βάση την έρευνα αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο. Οι 
ποσότητες των προς προμήθεια προϊόντων προσδιορίσθηκαν από την Γραπτή 
Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου και από τον Τεχνικό  Ασφαλείας του Δήμου. 



Από την προσμέτρηση που έγινε με βάση τα παραπάνω, οι συνολικοί δικαιούχοι στο 
προσωπικό των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος – Γραφείο 
Δόμησης, Διοικητικών, Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας, Καθαριότητας 
Ανακύκλωσης & Πρασίνου του Δήμου Πύργου για τα έτη 2022-2023 αποτυπώνονται 
στον παρακάτω πίνακα: 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 2022-2023 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΟΝΙΜΟΙ-
ΙΔΑΧ 

ΙΔΟΧ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΑ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 ΤΕΧΝΙΤΕΣ 3 4 10 17 

2 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2 3 3 8 

3 ΟΔΗΓΟΙ 6 8 8 22 

4 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 3 - 2 5 

5 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 9 11 5 25 

6 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ Π.Π. 15 6 1 22 

7 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - 20 10 30 

8 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 3 5 5 13 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 2022-2023 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΟΝΙΜΟΙ-
ΙΔΑΧ 

ΙΔΟΧ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΑ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 16 6 22 

2 ΚΛΗΤΗΡΕΣ - ΘΥΡΩΡΟΙ 3 1 4 

3 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ / ΣΤΡΙΕΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

6 4 10 

4 ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ - 4 4 

5 
ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 

- 2 2 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 2022-2023 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΟΝΙΜΟΙ-
ΙΔΑΧ 

ΙΔΟΧ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΑ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ/ΒΟΗΘΟΙ 7 6 - 13 

2 ΕΠΟΠΤΕΣ 2 - - 2 

3 ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ - 7 - 7 

4 ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ - 12 - 12 



5 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 1 - - 1 

6 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ - 5 - 5 

8 ΜΑΓΕΙΡΕΣ 1 4 - 5 

9 ΧΡΗΣΤΕΣ Η/Υ 19 - 
 

19 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΠΥΡΓΟΥ 2022-2023 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΟΝΙΜΟΙ-
ΙΔΑΧ 

ΙΔΟΧ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΑ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 8 35 2 45 

2 
ΣΥΝΟΔΟΙ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 

16 20 4 40 

3 ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΞ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2 
  

2 

4 ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 12 4 4 20 

5 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 2 1 4 

6 ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 2 1 
 

3 

7 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2 
  

2 

8 ΚΗΠΟΥΡΟΙ 5   5 

9 ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1 15 4 20 

10 ΚΗΠΟΥΡΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 1 
 

1 2 

11 ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 6 2 2 10 

12 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ) 1   1 

13 ΓΕΩΠΟΝΟΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ) 1 
  

1 

14 ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ 1   1 

15 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ 5 2 3 10 
 

Πύργος, 25/08/2022 
Ο Συντάξας 

 
Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος 

Περιβαλλοντολόγος ΠΕ 

 Πύργος, 25/08/2022 
Ο Τεχνικός Ασφαλείας 

 
Γεώργιος Ράλλης 

ΜΒΑ Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ 
 

 

Πύργος, 25/08/2022 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 

 

 



Δήμος Πύργου 
 

Λοιπές παροχές σε είδος (ΜΑΠ) 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
 

ΑΡΘΡΟ 1: Γενικά 
Με την συγγραφή αυτή, καθορίζονται οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου της προμήθειας 
«Λοιπές παροχές σε είδος (ΜΑΠ)» για την κάλυψη αναγκών των υπαλλήλων του Δήμου Πύργου. Η 
εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό διαγωνισμό. Κάθε 
διαγωνιζόμενος μπορεί να δώσει προσφορά σε όποιο ή όποια τμήματα του προϋπολογισμού 
επιθυμεί ή και στο σύνολο αυτού [τέσσερα (4) τμήματα]. Σε κάθε περίπτωση η προσφορά θα 
αφορά όλα τα είδη του κάθε τμήματος. 

 
ΑΡΘΡΟ 2: Ισχύουσα νομοθεσία 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 
 

 Ν.4412/2016 (Α' 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα, 

 Ν.4270/2014 (Α' 143) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, 

 Ν.4250/2014 (Α' 74) Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ 
318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

 Ν.4129/2013 (Α' 52) Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο,  

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

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

 άρθρο 5 του Ν.4155/2013 (Α' 120) Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
και άλλες διατάξεις, 

 Ν.4013/2011 (Α' 204) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, 

 ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138/16.06. 2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές 
διατάξεις», 

 Ν.3861/2010 (Α' 112) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις, 

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

 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης., 

 Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114) Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αναδιατυπώθηκε με 
τον Ν.3536/2007 Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών 
ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 42 Α'/23.2.2007),  

 Ν.3548/2007 (Α' 68) Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις, 

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

 Ν.2121/1993 (Α' 25) Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα, 

 N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/Α'/19-07-18): «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - 
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων 



σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», 

 Π.Δ. 39/2017 (Α' 64) Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 

 Π.Δ. 38/2017 (ΦΕΚ 63Α/04.05.2017) «Κανονισμός λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών», 

 Π.Δ. 80/2016 (Α' 145) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες, 

 Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία, 

 Υ.Α. 57654/22-5-2017 (Β' 1781/23-5-2017) Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, 

 αρ. Π1/542/4-3-2014 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

 Υ.Α. Π/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο», 

 Υ.Α. 56902/215/19-5-2017 (Β' 1924/2-6-2017) Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

 Εγκύκλιο 2/11.01.2007 του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, «Εφαρμογή διατάξεων Ν.3463/2006», 

 
 

ΑΡΘΡΟ   3: Προϋπολογισμός προμήθειας 
Ο προϋπολογισμός δαπάνης της προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των  170.000,00 € με το 
ΦΠΑ, με υπάρχουσα πίστωση για το τρέχον έτος 147.000,00  € και αναλυτικά ανά  Κ.Α.: 
 

ΚΑ:  10.6063.01 5.000,00 € 

ΚΑ:  15.6063.01 22.000,00 € 

ΚΑ:  20.6063.01 68.000,00 € 

ΚΑ:  30.6061.01 49.000,00 € 

ΚΑ:  40.6063.03 3.000,00 € 

 
ΑΡΘΡΟ  4: Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:  
 

1.       Η Σύμβαση. 

2.      Η  Διακήρυξη. 

3.      Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

4.      Η Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης. 

5.      Η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου. 

6.      Η οικονομική προσφορά του αναδόχου. 

7.      Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 

 
ΑΡΘΡΟ 5:  Διαδικασία ανάθεσης 
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά 
βάσει προσφερόμενης τιμής.  
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (EΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


ΑΡΘΡΟ 6 : Δικαίωμα συμμετοχής: 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οικονομικοί φορείς οι οποίοι πρέπει επί ποινή αποκλεισμού 
να είναι αναγνωρισμένοι επαγγελματίες στο σχετικό αντικείμενο με σχετική άδεια 
λειτουργίας, γραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια ή επαγγελματικές οργανώσεις καθώς και 
δηλωμένοι στις φορολογικές τους δραστηριότητες, πιστοποιημένοι με σύστημα 
διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001.2015 ή άλλο ισότιμο για τις 
δραστηριότητες Εμπορίας και Διανομής, ISO 14001.2015 για το σύστημα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, ISO  45001:2018 ή AHSAS 18001:2007 για το σύστημα διαχείρισης της υγείας 
και ασφάλειας  στην εργασία. 

ΑΡΘΡΟ 7 : Εγγυήσεις 

1. Εγγύηση συμμετοχής, καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός 
ΦΠΑ. (περ. α παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016) .  Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών 
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση 
συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της Διακήρυξης, αλλιώς η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και 
της εγγύησης συμμετοχής. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την 
προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους 
λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 
171). Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται 
στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της Διακήρυξης, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα 
από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της 
σύμβασης. 

 
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 4% επί της επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της 
σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης. Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της 
μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν 
στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης 
γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 



Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 
που απορρέει από αυτήν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρ. 221 του Ν. 
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021:  
 
·      Αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που έχει οριστεί.  
·     Αν δε φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσεις τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει 
ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206.   
 
Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:  
·    Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Δήμου.                          
·    Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  
 
ΑΡΘΡΟ  8: Τεχνική Προσφορά  

 
Χαρακτηριστικά – κατασκευή  
Τα μέσα ατομικής προστασίας θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα και άριστης ποιότητας 
σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική προδιαγραφή.  
Οι προσφορές των προμηθευτών θα περιλαμβάνουν τις τεχνικές προδιαγραφές των μέσων 
ατομικής προστασίας, φωτογραφίες καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στο 
ότι τηρεί τις παρούσες προδιαγραφές.  
● Με Υ.Δ. θα δηλώνεται ότι τα μέσα ατομικής προστασίας είναι καινούργια, αμεταχείριστα και 
άριστης ποιότητας. 

 
ΑΡΘΡΟ 9: Οικονομική προσφορά.  
Για την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ των διαγωνιζόμενων προμηθευτών ισχύουν τα εξής:  
α. Η προσφερόμενη τιμή μονάδας σε οποιοδήποτε ΕΙΔΟΣ του διαγωνισμού ''ΜΕ ΠΟΙΝΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ'' δε θα πρέπει να υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση την αντίστοιχη τιμή μονάδος 
που έχει ορισθεί στον προϋπολογισμό της μελέτης. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή που η 
προσφερόμενη τιμή μονάδος σε κάποιο ή κάποια από τα ΕΙΔΗ του διαγωνισμού υπερβαίνει την 
αντίστοιχη τιμή μονάδος που έχει ορισθεί στον προϋπολογισμό της μελέτης, η προσφορά θα 
κρίνεται ως μη αποδεκτή και θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό. 
β. Η επιτροπή διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα διόρθωσης της Οικονομικής Προσφοράς των 
διαγωνιζομένων όταν αυτή παρουσιάζει προφανή λογιστικά σφάλματα που οφείλονται στην 
τέλεση μαθηματικών πράξεων (αθροίσματα, γινόμενα κτλ). 
γ. Η σύνταξη της Οικονομικής Προσφοράς μπορεί να γίνει σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ της 
παρούσας μελέτης. 
Η προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα έχει ισχύ για δώδεκα (12) μήνες. 

 
ΑΡΘΡΟ  10: Επιβαρύνσεις Αναδόχου 
Ο προμηθευτής βαρύνεται αποκλειστικά και μόνον αυτός με τις δαπάνες:  
α. εξόδων εκτελωνισμού των υλικών (εφ’ όσον απαιτούνται) και 
β. φόρων, τελών και κρατήσεων που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, εκτός του Φ.Π.Α που βαρύνει τον Δήμο. 
Γενικά οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις 
διατάξεις της περιβαλλοντικής κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που 
έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ε.Ε. το εθνικό δίκαιο , συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού κοινωνικού εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 
4782/2021.  
 
 
 



ΑΡΘΡΟ  11: Χρόνος εγγύησης προϊόντων  
Ο χρόνος της εγγύησης των υπό προμήθεια ειδών καθορίζεται στις προσφορές των 
διαγωνιζόμενων. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1) χρόνο και 
θα αρχίζει από την παραλαβή του είδους. 
 
ΑΡΘΡΟ  12: Χρόνος περαίωσης προμήθειας 
Ο χρόνος περαίωσης της προμήθειας ορίζεται σε ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες από την ημερομηνία  
υπογραφής της σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 13 : Προθεσμίες παράδοσης- ποινικές ρήτρες.  
Η προμήθεια των μέσων ατομικής προστασίας θα γίνει τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες της 
Υπηρεσίας και άμεσα μετά από την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος παράδοσης  από την 
εντολή παραγγελίας ορίζεται στις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες.  Σε περίπτωση αδυναμίας 
προσκόμισης ο Ανάδοχος με αίτησή του, που θα καταθέτει πριν τη λήξη του χρόνου, θα εξηγεί 
τους λόγους καθυστέρησης και θα ζητά παράταση την οποία θα εγκρίνεται από την αρμόδια 
Υπηρεσία παρακολούθησης της σύμβασης. 
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που 
ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 221 του 

Ν4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021.  
Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο, κατά τα λοιπά 

ισχύουν τα οριζόμενα στην σύμβαση και στα άρθρα 206-215 του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021. 
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας 
μπορούν να επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 207 και 33 του Ν. 

4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021. 
 
ΑΡΘΡΟ 14 : Έκπτωση αναδόχου 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος στις περιπτώσεις που περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 191 
του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης σύμφωνα με το Άρθρο 203 του ν. 

4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021, ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, 
παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα 
στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 . 
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:  α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με 
ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.  β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στον οικονομικό 
φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης. 

 
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του 

Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της 
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

 
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση 
των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας 
της συνολικής ποσότητας αυτών. 
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά 
τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 



 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 15  Ελαττώματα των υπό προμήθεια ειδών 
Αν το προμηθευόμενο  είδος δεν ανταποκρίνεται  από ποιοτικής άποψης στα όσα ορίζονται στη 
μελέτη είτε στους ισχύοντες κανονισμούς & προδιαγραφές, ο ανάδοχος υποχρεούται να το 
αντικαταστήσει. 
Αν κατά τον έλεγχο των ειδών από την Επιτροπή παραλαβής προκύψουν παρατηρήσεις ο 
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβεί στις απαραίτητες επιδιορθώσεις– τροποποιήσεις, ή 
σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια χρειαστεί για να εκλείψουν οι παρατηρήσεις και να λειτουργήσει 
το προμηθευόμενο είδος. 
Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών και η αποστολή και 
εγκατάσταση στην υπηρεσία νέων σε αντικατάσταση των ακαταλλήλων θα βαρύνουν τον 
προμηθευτή. 
Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων ειδών κηρύσσεται 
έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 
 
ΑΡΘΡΟ 16: Πληρωμές.  
1.Ο προμηθευτής θα αμείβεται επί των ειδών, τα οποία θα παραδίδονται στο Δήμο τμηματικά, 
μετά την σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής υπογεγραμμένο από τη αρμόδια οριζόμενη επιτροπή 
παραλαβής.  
2.Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκεινται για κανένα λόγο σε καμία αναθεώρηση. Η πληρωμή θα 
γίνεται με εντάλματα που θα εκδίδονται μετά από κάθε παραλαβή. Στην περίπτωση που η 
Επιτροπή παραλαβής, δε διαπιστώσει κακοτεχνία ως προς την ποιότητα των συμβατικού 
αντικειμένου, θα καταβάλλεται στον προμηθευτή η αξία του εκάστοτε τιμολογίου.  
 
Άρθρο 17: Ολοκλήρωση φυσικού αντικειμένου 
Σε περίπτωση που ο Δήμος δεν απορροφήσει όλη την προϋπολογιζόμενη ποσότητα δεν θα του 
επιβληθούν ρήτρες κατανάλωσης. 
 
Άρθρο 18: Παρακολούθηση φυσικού αντικειμένου 
Η παρακολούθηση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 215 και 216 του 
Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
 
Άρθρο 19: Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους 
Η σύμβαση της παρούσας μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Δικαίωμα προαίρεσης προβλέπεται για προσυπολογιζόμενα είδη που δεν επαρκούν και για νέα 
είδη που δεν συμπεριελήφθησαν στον αρχικό προϋπολογισμό. 
 
Άρθρο 20: Δικαστική επίλυση διαφορών 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή 
αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/201616, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 
Άρθρο 21: Ανωτέρω βία 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε 
υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας 
είναι : 

 εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα,  

 πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο 
εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι δεν είναι υπαίτιοι, 



 αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού,  
 

 πόλεμος,  

 ατύχημα,  

 αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α.  
Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να 
ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με 
το άλλο μέρος, για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της 
ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα 
προσαρμοζόμενος ανάλογα.  
 
 

 
ΠΥΡΓΟΣ 25 / 08 /2022 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Δ/ΝΣΗ  

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

TEXΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ: Προβλεπόμενα είδη ατομικής προστασίας εργαζομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

1 2 3 4

Δ/ΝΣΗ 
ΔΙΟΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ
Σ

Δ/ΝΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 
ΥΓΕΙΑΣ

Σύνολο

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΑ
ΤΜΗΜΑ Α (ΓΑΝΤΙΑ, ΓΥΑΛΙΑ, ΚΡΑΝΗ & ΜΑΣΚΕΣ)
ΓΑΝΤΙΑ

1

Γάντια δερματοπάνινα με παλάμη από δέρμα μόσχου, φοδραρισμένο, λάστιχο 
συγκράτησης εσωτερικά στον καρπό, μανσέτα και εξωτερικό μέρος από ύφασμα. CE 
EN 420 388 3143 
  

390 325 715

2
Γάντια όλο από PVC, μήκους 27cm, ιδανικά για πετρελαιοειδή , χημικά και άλλες 
βαριές εργασίες , CE EN388 4 1 3 1, 420 , 374.

180 180

3

Γάντια από νιτριλίο μήκους 33cm., φοδραρισμένα εσωτερικά με υψηλής ποιότητας 
αντιιδρωτική φόδρα,  παρέχουν ψηλό επίπεδο άνεσης και αίσθησης και υψηλή 
αντίσταση σε πολλές χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς, κατάλληλα και για 
χρήση με τρόφιμα. CE Class III, EN420, EN 388, EN374

160 1390 230 20 1800

4
Γάντια ελαστικά μιας χρήσης νιτριλίου μπλε για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή 
μικροοργανισμών, μήκος περίπου 20cm, αμφιδέξια, σε κουτί των 100τεμ. CE EN 374

70 40 30 155 295

5
Γάντια από ύφρασμα και νιτρίλιο (N.B.R.) με παλάμη δάχτυλα και αντίχειρα, με 
πολύ υψηλή αντοχή σε μηχανικούς κινδύνους, άψογη εφαρμογή, ελαστική 
μανσέτα. CE EN 420, 388 

60 3540 270 3870

6
Γάντια μονωτικά από συνθετικό υλικό, για εργασία σε χαμηλή τάση, προστασία 
μέχρι 500 V, αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, 
ψύχος. CE, EN 60903, IEC

5 5

ΓΥΑΛΙΑ 

7

Γυαλιά ανοικτού τύπου  προστασίας UV και σωματιδίων κρούσης. Θα περιλαμβάνει  
καμπυλωμένους διάφανους  και αγρατσούνιστους PC φακούς και σκελετό αρίστης 
εφαρμογής , με ρύθμιση στο μέγεθος. Προστατευτικά πλαϊνά και ελαστικό πλαίσιο 
μύτης για επιπλέον άνεση, CE EN166.

75 20 95

8

Γυαλιά κλειστού τύπου με προστασία UV, με πολύ μεγάλο και άνετο πλαίσιο, 
άριστης προσαρμογής με βαλβίδες αερισμού. Διαφανείς 1,80mm PC, 
αγρατσούνιστοι και αντιθαμβωτικοί φακοί ανθεκτικοί σε σταγονίδια και σωματίδια 
μεγαλύτερα από 5 μικρά, CE EN166.

20 20

9

Ασπίδιο με πλέγμα. Στήριγμα προσωπίδας με προστασία προσώπου + προσωπίδα 
VISORG : προσωπίδα με γρίλιες, με πλαστικό πλαίσιο. 39 x 20 cm.
EN1731:2006 Προστατευτικά του οφθαλμού και του προσώπου δικτυωτού τύπου, 
για βιομηχανική και μη βιομηχανική χρήση, για την προστασία από μηχανικούς 
κινδύνους ή/και από τη θερμότητα.

10 10

10
Γυαλιά εξαιρετικής ποιότητας,  με φακούς για προστασία από την ηλιακή 
ακτινοβολία (6.2 ή 6-2.5) και ρυθμιζόμενους βραχίονες. Μηχανική αντοχή F, 
προστασία τριβής Κ. CE EN 166/169.

10 105 110 225

11

Γυαλιά Η/Υ, ανοικτού τύπου, υποαλλεργικά, προστασίας UV και σωματιδίων 
κρούσης. Αντιθαμβωτικά και αντιχαρακτικά, εξαιρετικής ποιότητας με ελαφρύ γκρι  
φακούς που προστατεύουν από την ηλιακή ακτινοβολία (> 99.9% UVB/UVA) καθώς 
και από την ακτινοβολία των ηλεκτρονικών οθονών (bluelight).  CE ,CE EN166, 172

30 15 40 25 110

ΚΡΑΝΗ

12

Ημίκρανο με διαφανή προσωπίδα, προσωπίδα από ευλύγιστο διαφανές PETG 
200x400mm με ημίκρανο με πολλαπλές θέσεις στήριξης. Μηχανική αντοχή F. Θα 
διαθέτει εργονομική,  ελαφριά με υποαλλεργική ταινία ιδρώτα, ανθεκτική στις 
συγκρούσεις με σωματίδια χαμηλής ενέργειας 45m/s, CE EN166.

10 10



13

Κράνος προστασίας εργοταξίου από πολυπροπυλένιο (PP) υψηλής αντοχής, με 
επεξεργασία κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας. Καλύπτρα από πολυαμίδιο : 3 
ζώνες πλεκτές με 8 σημεία στήριξης. Μετωπίδα σπόγγου. Καινοτόμο σύστημα 
σύσφιξης Rotor : περίμετρος κεφαλής 53-63 cm. 2 θέσεις περιμέτρου κεφαλής 
(πάνω/κάτω) για μεγαλύτερη άνεση. EN397. Ηλεκτρική μόνωση 440 έως 1000VAC. 
EN50365:2002.

2 50 60 112

ΜΑΣΚΕΣ

14

Φιλτρόμασκα P1 εξαιρετικής ποιότητας  για προστασία από μη τοξικές σκόνες και 
σταγονίδια έως και 4 φορές πάνω από το μέγιστο επιτρεπτό όριο έκθεσης (ΕΟΕ). 
Σχεδιασμένη για να παρέχει πολύ χαμηλή αντίσταση αναπνοής και άριστη 
εφαρμογή. Θα είναι φτιαγμένη από διπλό αφρώδες περίβλημα, ανθεκτικό σε ζέστη 
και υγρασία, με λαστιχένιους ιμάντες και ρυθμιζόμενο 634gn έλασμα μύτης. CE EN 
149:2001, FFP1. 

1800 5480 2600 40 9920

15

Μάσκα μισού προσώπου, πολύ ελαφριά με ισομερή κατανομή βάρους, δύο 
βαλβίδες για ελάχιστη αντίσταση εκπνοής. Ρυθμιζόμενοι ελαστικοί ιμάντες πολύ 
ανθεκτικοί και εργονομικοί  χαμηλής σχεδίασης με ευρύ πεδίο όρασης και 
δυνατότητα χρήσης γυαλιών ανοικτού ή κλειστού τύπου. Αντιιδρωτικό διάφραγμα 
ομιλίας. CE EN 140. Με φίλτρο A1P3 CE EN 405 ή 141.

120 120

16
Μάσκα μιας χρήσης: Μέγα μάσκα προστασίας μιας χρήσης, χειρουργική τύπου ΙΙ 
Medium σε γαλάζιο χρώμα σε κουτί των  10 τμχ

140 30 170

17

Μάσκα ολοκλήρου προσώπου από πολύ μαλακό θερμοπλαστικό ελαστομερές 
εξαιρετικά φιλικό στο ανθρώπινο δέρμα, πολύ ελαφριά με μεγάλο οπτικό πεδίο και 
ελάχιστη αντίσταση αναπνοής. Θα διαθέτει σύστημα στερέωσης με πέντε ιμάντες 
γρήγορης αυξομείωσης και ανθεκτική προσωπίδα από polycarbonate. Μπορεί να  
διαθέτει  αγρατζούνιστη προσωπίδα ανθεκτική στους διαλύτες καθώς επίσης  
αυτοκόλλητα προστατευτικά της προσωπίδας ανθεκτικά σε γρατζουνιές και 
διαλύτες. EN 136:1998+AC :2003, EN 148-1.
Με Φίλτρο ΑΒΕΚ2Ρ3 για μάσκα ολοκλήρου προσώπου CE EN14387:2004 EN148-1.

5 3 17

ΤΜΗΜΑ Β (ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ)
ΕΝΔΥΣΗ

18
Ανακλαστικό γιλέκο από 100% Polyester με ανακλαστικές ταινίες, χρώμα κίτρινο ή 
πορτοκαλί, κλείσιμο με Velcro,EN340, ΕΝ20471 2 2

10 175 130 315

19

Παντελόνια εργασίας εξαιρετικής ποιότητας ελληνικής κατασκευής από ύφασμα με 
σύνθεση 100%  βαμβάκι βάρους 235 gr/m² ανθεκτικό στο σκίσιμο με πολύ καλή 
αναπνοή. Με κανονικές πλαϊνές τσέπες χεριών, μετρότσεπη,  δύο πλαϊνές τσέπες 
στα γόνατα που κλείνουν με καπάκια με Velcro και δύο πρακτικές τσέπες πίσω με 
Velcro.Ενισχυμένα γόνατα και δύο ανακλαστικές ταινίες στο κάθε πόδι. Ζώνη με 
λάστιχο.

15 320 170 505

20
Βαμβακερό  μπλουζάκι t-shirt πολύ καλής ποιότητας σε σκούρο μπλε χρώμα.150 
gr/m² τουλάχιστον.

15 320 205 540

21

Μπουφαν αδιάβροχο, αντιανεμικό, υψηλής διακριτότητας, 4 σε 1 από Polyester σε 
κίτρινο φλουο και μπλε χρώμα με ανακλαστικές ταινίες 3Μ και αποσπώμενη 
εσωτερική επένδυση φοδραρισμένη με polar fleece. Μπορεί να φέρει αποσπώμενα 
μανίκια. Αμφίδρομο φερμουάρ που καλύπτεται από πατιλέτα που κλείνει με 
τρουκς. Κρυφή κουκούλα στο πίσω μέρος.   Πολλές τσέπες. ΕΝ ISO 20471:2013 
Εξωτερικό μέρος 3 Εσωτερικό 2. EN343:2003+A1 2007. Εξωτερικό μέρος: 
Αδιαβραχοποίηση 3 Διαπνοή 1

20 105 60 185

22

Στολή προστασίας από χημικά - Ολόσωμη φόρμα εργασίας ψεκασμών ανθεκτική σε 
χημικά με κουκούλα και μονωμένες ενώσεις ραφών. Θα είναι αντιστατική και θα 
προσφέρει απόλυτη προστασία έναντι σκόνης, σωματιδίων, μολυσμένων 
παραγόντων και ραδιενέργειας.  Μεγέθη M-3XL CE 686 κατηγορίας 3, EN 14126, EN 
14605 type 4, EN ISO 13982-1 type 5,EN 13034 type 6, EN 1073-2,EN 1149-5.

10 10

23 Ποδιά από δερματίνη, αδιάβροχη. 10 10

24 Ποδιά σαμαράκι, Portwest S843 Ποδιά Καθαρισμού Τύπου Σαμαράκι 5 5

25 Ρόμπα υφασμάτινη, Fageo Ιατρική Ρόμπα με προδιαγραφές HACCP 550A 10 10

26
Φόρμα  εργασίας, ολόσωμη ή τιράντα, στρατιωτικής σχεδίασης από 65%-35% 
πολυεστέρα βαμβάκι 270gr/m² σε διάφορα χρώματα, με πολλάπλές τσέπες και 
θήκη για κινητό, ενισχυμένα γόνατα με θήκες για επιγονατίδες.CE EN340. 

50 10 60

27

Ελαφρύ μπουφάν εργασίας βαμβακερό ή συνθετικό,  (επιλογή της Υπηρεσίας), με 
αποσπώμενα μανίκια, φερμουάρ, ενσωματωμένη ή αφαιρούμενη κουκούλα, με 
κλείσιμο με πλαϊνά κουμπιά, με εξωτερική και πλάγια τσέπη ή τσέπες που κλείνουν 
με φερμουάρ ή με άλλο σίγουρο και ασφαλή τρόπο, αντανακλαστικές λωρίδες 
εμπρός και πίσω, επένδυση από βαμβάκι ή fleece. Μεγέθη από XS έως XXΧL. 
Χρώμα: Μαύρο ή/και γκρι ή/και μπλε. Βάρος: 150 έως 250 γραμμάρια.

20 20

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ



28

Αδιάβροχη μπότα ασφαλείας (γαλότσα) γόνατου από P.V.C., αδιάβροχο υπόδημα 
τύπου C μπότα 2 (από συνθετικό υλικό) με μεταλλικό έλασμα στα δάκτυλα (200J) 
και τη σόλα, σόλα με αυλακώσεις αντιστατική, αντιολισθητική  και ανθεκτική σε 
λάδια γράσα και οξέα, απορρόφηση ενέργειας στη φτέρνα. CE EN 344, 345 ή 
20345:2011 S5

15 110 55 10 190

29

Άνετο ποιοτικό παπούτσι βαδίσματος από φυσικό δέρμα εξωτερικά, υφασμάτινη 
εσωτερική επένδυση, σόλα από  υλικό υψηλής ποιότητας που θα προσφέρει 
κατάλληλη στήριξη στο πόδι για άνετο μοντέλο ακόμα και για τα πολύωρο 
περπάτημα.

10 2 12

30

Για ηλεκτρολογικές εργασίες. Θα πρέπει να έχει αντεπεξέλθει τη δοκιμή 
διηλεκτρικής αντοχής σε 5kV. Δε θα φέρουν οποιοδήποτε μεταλλικό ένθετο (π.χ. 
μεταλλικό κάλυμμα προστασίας δαχτύλων. Δερμάτινο (WRU), δέρμα με αντοχή στα 
γδαρσίματα εξωτερικά, με διαπνέουσα υφασμάτινη επένδυση με αντοχή στην τριβή 
εσωτερικά, διαπνέουσα μεμβράνη Wi dtex με αντίσταση στο νερό. Μαλακή κι 
ενισχυμένη γλώσσα. Ανθρακόνημα στα δάκτυλα και στην σόλα. Μήκος πέλματος 
XL. Αδιάβροχο άνω μέρος (WRU).Υψηλη διακριτότητα. Αντιολισθητικότητα σόλας. 
Διηλεκτρικό. Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας. Ανθεκτικότητα σόλας στους 
υδρογονάνθρακες. Μόνωση στη σόλα για προστασία από εξαιρετικά θερμές 
επιφάνειες (έως 300o C – HRO) και θερμομόνωση (HI). Μόνωση στη σόλα για 
προστασία από ψυχρές επιφάνειες (έως -17o C – CI ). Αντοχή σόλας στη διάτρηση. 
Διηλεκτρική αντίσταση έως 1000V (σόλα) σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 
344. Διηλεκτρική αντίσταση έως 18000V/60hz για περίοδο 1 λεπτού σύμφωνα με το 
Καναδικό πρότυπο C.S.A. Z195 και 20000V/60hz για περίοδο 1 λεπτού σύμφωνα με 
το Αμερικανικό πρότυπο AS M 2413-11. Παπούτσια δίχως μέταλλο.Πρότυπα EN ISO 
20345:2012, EN 344/1 p. 5.7, ASTM 2413-11 και C.S.A. Z195 P.4.4. Μεγέθη από 39 
έως 47. Βάρος 625gr (ενδεικτικά για το μέγεθος 42)~ 47 ~.Δερμάτινα παπούτσια 

5 5

31

Αντιολισθητικά υποδήματα εργασίας εξαιρετικής ποιότητας,  από αδιάβροχη 
αναπνεύσιμη μικροφίμπρα. Θα έχει κλειστή φτέρνα και απορρόφηση ενέργειας, 
αντιολισθητική και αντιστατική σόλα ανθεκτική σε λάδια, αντιμηκυτιακός πάτος 
πολυουρεθάνης.ΕΝ ISO 20347 , SRC 01 FO ANTIbacterial ISO 16187.

15 15 15 45

32
Παπούτσια ασφαλείας Τύπου ΣΑΜΠΟ Portwest Compositelite - FCO3 (SB, ESD, HRO) 
BKR Σαμπό Ασφαλείας Διάτρητο

5 5

33

Άρβυλα ασφαλείας από μαύρο δέρμα εξαιρετικά ελαφριά με συνθετική (μη 
μεταλλική) προστασία. Στα δάχτυλα χρησιμοποιείται PC (polycarbonate)  
(πιστοποίηση κρούσης 200J) και στη σόλα χρησιμοποιείται Kevlar®   συνθετικό 
υλικό. Σόλα από πολουρεθάνη διπλής πυκνότητας με κλειστή πτέρνα με 
αντικραδασμικό σύστημα απορρόφησης ενέργειας, αυλακώσεις, αντιολισθητική, 
αντιστατική και ανθεκτική σε λάδια και οξέα.  ΕΝ ISO 20345:2004 – S3.

10 165 105 280

ΤΜΗΜΑ Γ (ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)
ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

34

Ωτοασπίδες πολύ ελαφριές από συνθετικό υλικό, με αφρώδες εσωτερικό 
μαξιλαράκι. Θα διαθέτει ρυθμιζόμενο στεφάνι στήριξης, σε τρεις θέσεις, 
προσφέροντας βολική και άνετη εφαρμογή. CE EN352- για προσαρμογή ,  SNR : 
27db.

120 165 285

35

Ελαφριές επιγονατίδες νέας τεχνολογίας εξαιρετικά ανθεκτικές. Σχεδιασμένες να 
αγκαλιάζουν το γόνατο και το μαλακό εσωτερικό τους να παίρνει το σχήμα του για 
εξτρά άνεση κατά την εργασία.  Ελαστικοί ιμάντες αυξομείωσης με Velcro. Σκληρό 
εξωτερικό μέρος με μεγάλη αντοχή στην τριβή. Το εσωτερικό μέρος τους είναι 
φτιαγμένο από αναπνέων ύφασμα και το πάχος του στο κέντρο είναι ιδανικό για να 
λειτουργεί ως μαξιλαράκι. CE EN 14404:2004 + A1:2010.

30 20 50

36

Ολόσωμη εξάρτηση (με ανακόπτη και αποσβεστήρα) προστασίας από πτώση CE EN-
361:2002. Θα περιλαμβάνεται ο ιμάντας προστασίας του εργαζομένου σε 
περίπτωση πτώσης απο ύψος με ενσωματωμένη τη ζώνη περιορισμού θέσης 
εργασίας (οι ιμάντες θα είναι από polyester H.T 45mm), ένα (1) σημείο ανακοπής 
πτώσης στην ράχη, ένα σημείο στήριξης,  σχοινί συγκράτησης, ανακοπτής πτώσης 
με αποσβεστήρα κινητικής ενέργειας (που αναπτύσσεται κατά την πτώση από 
ύψος) από πολυαμιδιο (nylon) με πάχος 12 mm και μήκος 1,50 m και δύο (2) 
ατσάλινους κρίκους ασφαλείας τύπου “CARABINER” EN-362 με χειροκίνητη βιδωτή 
ασφάλιση, ενδεικτικού τύπου TALOS-3 ή ισοδύναμου.

5 4 9

37
Αντανακαλστικό κώνος σήμανσης ύψους 50cm από PVC με βάση 22Χ22cm βάρους 
περίπου 2,2 - 2,4 kg σε κόκκινη μη αντανακλαστική επιφάνεια με αντανακλαστικές 
μεμβράνες. 

20 40

38
Ζώνη ασφαλείας εργαζόμενου  με σκοπό την αποτροπή πτώσης του εργαζομένου, 
με δυο (2) σημεία πρόσδιορισμού θέσης και  δυο (2) σημεία στήριξης, CE EN-
358:1999, ενδεικτικού τύπου PALLAS KRATOS SAFETY ή ισοδύναμου.

5 5 10



39

Σετ εργαλεία ηλεκτρολόγου που θα περιλαμβάνει πένσα  & κόφτη 200 χιλ με βαριά 
μόνωση, τύπου ΚΝΙPEX, σετ 3 κατσαβιδιών (ίσια) ηλεκτρολόγου τύπου ΚΝΙPEX,  
γκαζοτανάλια τύπου  cobra KNIPEX 250 χιλ., γερμανοπολύγωνα με ενσωματωμένη 
καστάνια Νο 10,13,17,19,  μέσα σε κατάλληλη εργαλειοθήκη  και φακό κεφαλής led 
επαναφορτιζόμενο με ενσωματωμένες μπαταρίες ενδεικτικού τύπου Q5 Cree XLM 
OEM. Τα εργαλεία θα είναι ανθεκτικά με προδιαγραφές κατάλληλα για 
ηλεκτρολογική χρήση.

4 4

40

Νιτσεράδες σετ σακάκι παντελόνι από 130 GSM Oxford/Nylon με επένδυση PU με 
ανακλαστικές ταινίες. Σακάκι με κρυφή κουκούλα, δύο τσέπες στη μέση, 
αεριζόμενη πλάτη, κλείσιμο μπροστά με φερμουάρ και κουμπιά τύπου τρουκ και 
αντιανεμικά μανίκια. Παντελόνι με ελαστική μέση και δύο τσέπες. Μέγιστη κλάση 
ανακλαστικότητας (3) , αδιαβροχοποίησης (3) και διαπνοής (3).
Πιστοποιήσεις: EN ISO 20471: 2013 Κλάση 3, EN 340, 467 ή 
343:2003+A1:2007+AC:2009 Κλάση 3:3.

10 135 30 175

41
Καπέλο τύπου baseball jockey βαμβακερό καλή ποιότητας με Velcro κλείσιμο ή 
αντίστοιχο.

20 135 80 235

ΤΜΗΜΑ Δ (ΜΑΠ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)
ΜΑΠ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

42

Αντιπυρική στολή με πιστοποίηση ΕΝ ISO 11612:2008 που θα αποτελείται από 
χιτώνιο και παντελόνι, για προστασία πυρόσβεσης αστικής και βιομηχανικής, 
κατάσβεσης πυρκαγιάς, προστασίας από τοξικά/χημικά και γενικότερα σε 
αποστολές διάσωσης.  Το χιτώνιο θα κλείνει εμπρός με φερμουάρ επικαλυπτώμενο 
από πατιλέτα με αναδιπλούμενο σκληρό γιακά με εσωτερικό επιπλέον ύφασμα για 
την προστασία του λαιμού. Θα φέρει στο εμπρόσθιο μέρος δύο μεγάλες εσωτερικές 
τσέπες που θα κλείνουν με καπάκι και Velcro και θυλάκιο στο στήθος για 
προσαρμογή ασυρμάτου. Το παντελόνι θα φέρει δύο τσέπες στα πλάγια και δύο 
μεγάλες τσέπες τύπου cargo με καπάκι. Η στολή θα φέρει  κίτρινες αντανακλαστικές 
λωρίδες 3Μ εμπρόσθιες και οπίσθιες καθώς και το λογότυπο «ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ – 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» και όποιο λογότυπο προβλέπεται βάση νόμου (σημαία-σήμα 
Πολιτικής Προστασίας κλπ). Η  σύνθεση θα είναι 100% Nomex COMFORT ή άλλου 
ισοδύναμου τύπου και ραμμένη από ειδικές κλωστές ραφής Nomex, θα έχει 
προστασία θερμότητας και φλόγας κατά ISO 15025 Class AI, θερμικής ακτινοβολίας 
κατά ISO 6942 Class BI, ακτινοβολούμενης θερμότητας κατά ISO 9151 Class CI και 
αντιστατική προστασία κατά ΕΝ 1149.

17 17

43

Πυρίμαχη στολή πυροσβέστη, κατασκευασμένη από υαλοϋφασμα (πυράντοχο 
υλικό) με επικάλυψη αλουμινίου (Aluminized) για αντανάκλαση της θερμοκρσίας. 
Θα έχει  αντίσταση σε θερμική ακτινοβολία 10 KW/m2 διάρκειας 30" η αύξηση της 
θερμοκρασίας στην εσωτερική επιφάνεια δεν είναι πάνω από 25°C, 
αδιαβροχοποίηση (υδραυλική πίεση (στατική) ≥ 4000 Pa, πρόκληση σχισμής≥ 32N, 
πρόκληση θραύσης≥ 450N, πρόκληση αποκόλλησης ≥ 9N/30 min, περιεκτικότητα 
οξυγόνου ≥ 30 (απώλεια ακαυστότητας), αντοχή τάσης μεγαλύτερη των 5000 V 
μετρούμενη από το κάτω μέρος του κάθε γαντιού (απομόνωση θερμότητας), οπτικό 
πεδίο≥ 120°. Το συνολικό βάρος της στολής θα είναι περίπου 14 kg και το μέγεθος 
της κατάλληλο για άτομα ύψους 1,65-1,90 m. Στο σετ θα περιλαμβάνονται μπότες, 
παντελόνι, σακάκι, κράνος, γκέτες, γάντια, κουκούλα και συσκευασία. Θα 
συνοδεύεται από τσάντα μεταφοράς. Θα είναι πιστοποιημένη κατά CCS.

2 5

44

Mπότα πυροσβέστη , ειδικά σχεδιασμένη για χρήση σε πυρόσβεση. Τype F2A, ΗΙ3 ή 
ισοδύναμου τύπου, κατασκευασμένη από λείο δέρμα υδρόφοβο, εξαιρετικά 
αναπνέον, πάχους 2.4- 2.6mm, ανατομικό προστατευτικό δαχτύλων, σόλα 
πολυουρεθάνης rubber/PU  προσδίδει πολύ καλή αντιολισθητικότητα και σταθερό 
πάτημα, εξωτερικό κάλυμμα στην περιοχή των δαχτύλων για επιπλέον προστασία. 
Θα έχει τεχνολογία απορρόφησης κραδασμών χάρη στην ενσωματωμένη ελαφριά 
επένδυση πολυουρεθάνης για μεγαλύτερη άνεση, μόνωση από το κρύο και την 
θερμότητα. Θα διαθέτει πλαϊνές βοηθητικές λαβές από δέρμα για μεγαλύτερη 
ευκολία κατά την τοποθέτηση, αντανακλαστικές ταινίες. Αντιολισθητική σόλα με 
εξαιρετική αντοχή στη θερμότητα και τις υψηλές θερμοκρασίες, 300°C για 
τουλάχιστον 1 λεπτό (HRO). Ειδικά σχεδιασμένη ελαστική σόλα πολυουρεθάνης 
rubber/PU για  πολύ καλή απορρόφηση των κραδασμών.  Θα είναι εξαιρετικά 
αντιολισθητική (SRC), ανθεκτική σε έλαια και πετρελαιοειδή με πολύ καλή θερμική 
μόνωση (HI).   Το βάρος/ ζευγάρι θα είναι περίπου 2.000kg CE EN 15090:2012 ή 
20345.

17 17
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Aναπνευστική συσκευή για προστασία σε βαριές εργασίες αστικής και βιομηχανικής 
πυρόσβεσης, κατάσβεσης πυρκαγιάς, προστασίας από τοξικά/χημικά και 
γενικότερα σε αποστολές διάσωσης, ηλεκτροσυγκολλήσεις κ.α. Ελαφριά, άνετη 
στην εφαρμογή με μέγιστη άνεση στους ώμους και τη μέση. Ελάχιστες απαιτήσεις 
συντήρησης. Ανατομική πλάτη και ιμάντες ανάρτησης από βραδυφλεγές και 
αδιάβροχο υλικό. Θα έχει όγκο 6 λίτρα και πίεσης 200 ή 300 bar. Να διαθέτει 
ενσωματωμένο αεροπνεύμονα και σύστημα ηχητικής προειδοποίησης με αυτόματη 
ενεργοποίηση σε περίπτωση κρίσιμης μείωσης του διαθέσιμου οξυγόνου. Θα 
περιλαμβάνει μάσκα ολόκληρου προσώπου, βαλβίδα εκπνοής και εάρτημα 
συνεχούς αέρα, σωλήνα υψηλής πίεσης, μανόμετρο, βαλβίδα μείωσης της πίεσης, 
βαλβίδα ασφαλείας και κλείστρο φιάλης. Η συσκευή θα φέρει πιστοποίηση 
ΕΝ96/98/EC και παραδοθεί με βαλίτζα μεταφοράς.

5 5

46

Κράνος για προστασία πυρόσβεσης αστικής και βιομηχανικής, κατάσβεσης 
πυρκαγιάς, προστασίας από τοξικά/χημικά και γενικότερα σε αποστολές διάσωσης. 
Από πολυανθρακικό κέλυφος με βαφή πολυουρεθάνης υψηλής ανθεκτικότητας σε 
κρούσεις και σε διατήρηση αιχμηρών αντικειμένων. Σύστημα ταχείας ρύθμισης 
ιμάντων συγκράτησης για την εύκολη ρύθμιση τους ακόμη και με γάντια. Σύστημα 
συγκράτησης 3 σημείων με άνετο υποσιάγωνο και με δυνατότητα ρύθμισης για 
αυξημένη σταθερότητα ανάλογα με το μέγεθος και τη μορφολογία της κεφαλής του 
χρήστη.Αεριζόμενο κέλυφος που αυξάνει την άνεση του χρήστη ακόμα και σε 
πολύωρη χρήση. Δυνατότητα προσαρμογής συμπληρωματικού εξοπλισμού (φακός, 
ασπίδα προστασίας προσώπου, ενδοεπικοινωνία, αυχενικό κάλυμα, ωτοασπίδες 
και άλλα προστατευτικά μέσα). Αντανακλαστικές αυτοκόλλητες ταινίες υψηλής 
ευκρίνειας ισοδυνάμου τύπου 3Μ σε κίτρινο χρώμα για την ασφάλεια του χρήστη 
σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας. Προστατευτική μάσκα υψηλής απόδοσης 
πιστοποιημένη για πυροσβεστική χρήση. CE, AS/NZS, EN 397, EN 12492, EN 166 
(μάσκα προσώπου)
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ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Τίτλος:

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 18130000-9 (Ειδικός ρουχισμός εργασίας)

α/α ΕΙΔΟΣ M.M.
ΠΟΣΟ   
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕΡΙΚΑ 
ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΑ

ΤΜΗΜΑ Α (ΓΑΝΤΙΑ, ΓΥΑΛΙΑ, ΚΡΑΝΗ & ΜΑΣΚΕΣ)

ΓΑΝΤΙΑ

1 Δερματοπάνινα ΖΕΥΓΟΣ 715 2,40 1.716,00

2 PVC ΖΕΥΓΟΣ 180 2,00 360,00

3 Νιτρίλιο ΖΕΥΓΟΣ 1.800 2,90 5.220,00

4 Μίας Χρήσης (κουτί των 100 τεμ) ΖΕΥΓΟΣ 295 20,00 5.900,00

5 Ύφασμα και νιτρίλιο ΖΕΥΓΟΣ 3.870 2,50 9.675,00

6 Μονωτικά ηλεκτρολόγου ΖΕΥΓΟΣ 5 33,80 169,00

ΓΥΑΛΙΑ

7 Ανοικτού τύπου ΤΕΜ 95 3,50 332,50

8 Κλειστού τύπου ΤΕΜ 20 8,00 160,00

9 Ασπίδιο με πλέγμα ΤΕΜ 10 15,00 150,00

10 Ηλιακής Ακτινοβολίας ΤΕΜ 225 10,00 2.250,00

11 H/Y ΤΕΜ 110 11,00 1.210,00

ΚΡΑΝΗ

12 Ημίκρανο με διάφανη προσωπίδα ΤΕΜ 10 11,00 110,00

13 Απλό ΤΕΜ 112 10,50 1.176,00

ΜΑΣΚΕΣ

14 Φίλτρου Ρ1 ΤΕΜ 11.090 1,80 19.962,00

15 Ημίσεως προσώπου Α1Ρ3 ΤΕΜ 120 27,00 3.240,00

16 Μίας Χρήσης (κουτί των 10 τεμ) ΤΕΜ 190 6,00 1.140,00

17 Ολόκληρου προσώπου ΑΒΕΚ2Ρ3 ΤΕΜ 17 90,00 1.530,00

54.300,50

ΤΜΗΜΑ Β (ΕΝΔΥΣΗ και ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ)

ΕΝΔΥΣΗ

18 Ανακλαστικά γιλέκα ΤΕΜ 315 5,00 1.575,00

19 Παντελόνι εργασίας ΤΕΜ 505 17,00 8.585,00

20 Μπλουζάκια T-shirt ΤΕΜ 540 5,00 2.700,00

Λοιπές παροχές σε είδος 
(ΜΑΠ)

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Σύνολο Τμήματος Α



α/α ΕΙΔΟΣ M.M.
ΠΟΣΟ   
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕΡΙΚΑ 
ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΑ

21 Μπουφάν αδιάβροχο ΤΕΜ 185 55,00 10.175,00

22 Στολή προστασίας από χημικά TEM 10 20,00 200,00

23 Ποδιά αδιάβροχη ΤΕΜ 10 8,40 84,00

24 Ποδιά σαμαράκι ΤΕΜ 5 8,40 42,00

25 Ρόμπα υφασμάτινη ΤΕΜ 10 17,10 171,00

26 Φόρμα εργασίας ΤΕΜ 60 35,00 2.100,00

27 Μπουφάν εξωτερικής χρήσης ΤΕΜ 20 55,00 1.100,00

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

28 Γαλότσες ΖΕΥΓΟΣ 190 23,70 4.503,00

29 Βαδίσματος δερμάτινα ΖΕΥΓΟΣ 12 60,00 720,00

30 Ασφαλείας ηλεκτρολογικά ΖΕΥΓΟΣ 5 85,00 425,00

31 Αντιολισθητικά ΖΕΥΓΟΣ 45 30,00 1.350,00

32 ΣΑΜΠΟ ΖΕΥΓΟΣ 5 48,20 241,00

33 Άρβυλα ασφαλείας ΖΕΥΓΟΣ 280 35,00 9.800,00

43.771,00

ΤΜΗΜΑ Γ (ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)

ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

34 Ωτοασπίδες ΤΕΜ 285 13,00 3.705,00

35 Επιγονατίδες ΤΕΜ 50 15,00 750,00

36
Ολόσωμες εξαρτήσεις, ανακόπτες, 
αποσβεστήρες

ΤΕΜ 9 80,00 720,00

37 Κώνοι σήμανσης ΤΕΜ 40 8,00 320,00

38 Ζώνες ασφαλείας ΤΕΜ 10 25,20 252,00

39 Μονωτικά εργαλεία ΤΕΜ 4 380,00 1.520,00

40 Νιτσεράδες TEM 175 45,00 7.875,00

41 Καπέλα τύπου μπέιζμπολ ΤΕΜ 235 6,30 1.480,50

16.622,50

Σύνολο Τμήματος Β

Σύνολο Τμήματος Γ



α/α ΕΙΔΟΣ M.M.
ΠΟΣΟ   
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕΡΙΚΑ 
ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΑ

ΤΜΗΜΑ Δ (ΜΑΠ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)

ΜΑΠ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

42 Αντιπυρική στολή ΤΕΜ 17 180,00 3.060,00

43 Πυρίμαχη στολή ΤΕΜ 5 310,00 1.550,00

44 Μπότες πυρόσβεσης ΖΕΥΓΟΣ 17 150,00 2.550,00

45 Αναπνευστική συσκευή ΤΕΜ 5 600,00 3.000,00

46 Αντιπυρικά κράνη ΤΕΜ 17 290,00 4.930,00

15.090,00

ΣΥΝΟΛΟ 129.784,00

Προαίρεση 7.312,77

ΣΥΝΟΛΟ 137.096,77

ΦΠΑ 24% 32.903,23

170.000,00

ΠΥΡΓΟΣ 25 / 08 /2022 ΠΥΡΓΟΣ 25 / 08 /2022
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                    Ο Ειδικός Συνεργάτης                                             

        Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος                                     
            Περιβαλλοντολόγος Π.Ε.                                             

Ο Τεχνικός Ασφαλείας 

Γεώργιος Ράλλης
ΜΒΑ Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ

Τελικό Σύνολο

Σύνολο Τμήματος Δ



 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ:  

 

 
Λοιπές παροχές σε είδος (ΜΑΠ) 
 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 

(ΕΥΡΩ) 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

(% σε ακέραιες μονάδες) 
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1. 
ΤΜΗΜΑ Α (ΓΑΝΤΙΑ, ΓΥΑΛΙΑ, ΚΡΑΝΗ & 
ΜΑΣΚΕΣ) 

54.300,50 
 

………………………. 
 

……………………… 

     Προαίρεση 3.059,60 

   Σύνολο …………………… 

   Φ.Π.Α. 24%  

   Σύνολο προσφοράς Τμήματος Α ………………………… 

 
 
 

   

2. ΤΜΗΜΑ Β (ΕΝΔΥΣΗ και ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ) 43.771,00 ………………………. ……………………… 

    Προαίρεση 2.466,31 

   Σύνολο …………………… 

   Φ.Π.Α. 24%  

   Σύνολο προσφοράς Τμήματος Β ………………………… 

 
 
 

   

3. ΤΜΗΜΑ Γ (ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) 16.622,50 ………………………. ……………………… 

    Προαίρεση 936,61 

   Σύνολο …………………… 

   Φ.Π.Α. 24%  

   Σύνολο προσφοράς Τμήματος Γ ………………………… 

     

     

     



4. 
ΤΜΗΜΑ Δ (ΜΑΠ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) 

15.090,00 
 

………………………. 
 

……………………… 

    Προαίρεση 850,26 

   Σύνολο …………………… 

   Φ.Π.Α. 24% …………………… 

   Σύνολο προσφοράς Τμήματος Δ ………………………… 

     

     

     

 

 

 

…………… ,      /     /2022 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
…………………………… 

 
 
 
 

Συντάχθηκε – Ελέγχθηκε 
Πύργος, 25/08/2022 

 
 

Γεώργιος Ράλλης 
ΜΒΑ Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Πύργος,  25/08/2022 

 
 

Γαγιανή Συσκάκη  
Πολιτικός Μηχανικός 
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