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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η  γνωμάτευση αφορά την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των 
εργαζομένων του Δήμου Δοξάτου. 

 
Οι παρακάτω προδιαγραφές είναι σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 

Οικονομίας και Απασχόλησης (αρ. πρωτ. 53361/2-10-2006) (ΦΕΚ 1503/11-10-06 & 990/28-05-08 
ΤΒ') και τις τροποποιήσεις της, ως παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε δικαιούχους των 
Ο.Τ.Α., την σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Ασφαλείας, και γιατρού εργασίας καθώς και με τα ΠΔ. 
396/1994, ΠΔ 1073/1981,  

Όλα τα ΜΑΠ πρέπει να φέρουν πάνω τους τη σήμανση CE, τους κωδικούς των προτύπων που 
ικανοποιούν και τα αντίστοιχα εικονοκλαστικού του και να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης 
και συντήρησης στα Ελληνικά.  

 
Τα προμηθευόμενα είδη θα πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, υψηλής αισθητικής 

και να έχουν παραχθεί κατά το έτος, εντός του οποίου διεξάγεται η προμήθεια.  
Τα εργοστάσια κατασκευής να είναι πιστοποιημένα κατά ISO τόσο ως προς τη διαδικασία 

παραγωγής όσο και ως προς την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. 
 
Τα βιομηχανικά προϊόντα θα πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που 

εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO 9000:2000, από διαπιστευμένο 
φορέα πιστοποίησης . 

 
Σχετικά με το είδος και την ποιότητα των υλικών, δειγματοληψίες, δοκιμασίες και ελέγχους 

όλων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, ισχύουν ανάλογα με την περίπτωση όσα ορίζονται 
στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές του 1503/B/11-10-2006, στα Πρότυπα του ΕΛΟΤ, στους 
κανονισμούς και νόμους του κράτους, (όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά) στους συμβατικούς 
όρους της προμήθειας αυτής και τέλος σε κάθε άλλη νεότερη διάταξη, νόμο, κανονισμό, 
απόφαση ή πρότυπο κλπ. που αντικαθιστά ή συμπληρώνει διατάξεις των προδιαγραφών του 
1503/B/11-10-2006. 

Όλα τα προσκομιζόμενα είδη θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα και σημασμένα με ετικέτες 
όπου θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους, ο κατασκευαστής τους, ο χρόνος παραγωγής 
τους, ο χρόνος ζωής τους και όσα τα σχετικά πρότυπα και η νομοθεσία καθορίζουν, δόκιμα, 
σύγχρονα, καινούργια, άριστης ποιότητας, α΄ διαλογής και θα ανταποκρίνονται στις 
προδιαγραφές αυτές, στα εγκεκριμένα πρότυπα, στα εγκεκριμένα δείγματα και θα 
συνοδεύονται από όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα εμπορίας και διακίνησης προϊόντων από τα 
οποία θα προκύπτει το είδος και η ποιότητά τους. 

Οι προδιαγραφές των προσφερομένων ατομικών μέσων προστασίας πρέπει να καλύπτουν 
τις κατωτέρω προδιαγραφές 

 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Η σύνταξη της και, ειδικότερα, ο καθορισμός των δικαιούχων ανά Διεύθυνση και Νομικό 

Πρόσωπο βασίζεται : 
Στις καταστάσεις του προσωπικού που έχουν συντάξει οι Υπηρεσίες του Δήμου, σύμφωνα με 

τις  Κ. Υ. Α. 53361/2-10-2006, ΤΤ36586/10-7-2007 και 31119/19-5-2008, το Ν 3850/2010(Α’84), 
την ΚΥΑ 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/2019 τεύχος Β’)  και τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Π. Ο. Ε. 
– Ο. Τ. Α. 

Η πρόβλεψη των ειδών και των ποσοτήτων Μ.Α.Π. γίνεται κατ’ εκτίμηση για το προσωπικό 
που δεν υπηρετεί κατά την ημέρα σύνταξης της παρούσας αλλά αναμένεται να προσληφθεί 
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από το Δήμο Δοξάτου μέσα στο 2020 . Για είδη και τις ποσότητες που δε θα απορροφηθούν 
λόγω μη πρόσληψης του αντίστοιχου προσωπικού η σύμβαση δε θα εκτελεστεί αντίστοιχα. 

 
Πέρα των απαιτήσεων που αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση, τα ανωτέρω μέσα 

ατομικής προστασίας μπορούν να προσαρμόζονται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του τεχνικού 
ασφαλείας ανάλογα με τη θέση εργασίας του υπαλλήλου.  

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ανταποκρίνονται στις συνθήκες που επικρατούν στους χώρους 
εργασίας, να έχουν επιλεγεί με πρόνοια για τις εργονομικές ανάγκες και τις ανάγκες προστασίας 
της υγείας των εργαζομένων και να έχουν υποστεί τις απαραίτητες προσαρμογές ώστε να είναι 
χρηστικά. Σε κάθε περίπτωση, οι ποσότητες των προς προμήθεια προϊόντων, οι οποίες θα 
αναφέρονται στις συμβάσεις του Δήμου με τους υποψήφιους που θα αναδειχθούν προμηθευτές 
της παρούσας προμήθειας, θα καθοριστούν με βάση τις τότε ισχύουσες καταστάσεις δικαιούχων 
του Δήμου όπως αυτές θα έχουν τότε προκύψει. Τα ακριβή μεγέθη στα είδη ατομικής 
προστασίας θα δοθούν στον ανάδοχο μετά την κατακύρωση της προμήθειας, αναλυτικά για 
κάθε είδος. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει δείγματα στα διαθέσιμα μεγέθη 
προκειμένου οι εργαζόμενοι να καθορίσουν πιο είναι το καταλληλότερο για τον καθένα από 
αυτούς. 

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

 
Αναλυτικά οι δικαιούχοι (70 άτομα: 38 Μόνιμοι και 32 Ορισμένου Χρόνου) καθώς και οι 

ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές (του 1503/B/11-10-2006) των προς προμήθεια ειδών ανά 
κατηγορία είναι : 

 
Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ (Μόνιμο Προσωπικό) 
 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ 

1 ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ (Πλήρωμα) 

2 ΒΟΥΖΑΝΙΔΗΣ ΑΔΑΜ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

3 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

4 ΚΕΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 

5 ΚΟΤΣΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ (Πλήρωμα) 

6 ΠΑΝΤΟΥΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

7 ΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ (Πλήρωμα) 

8 ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
(Πλήρωμα) 

9 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

10 ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ υδραυλ 

11 ΚΥΡΙΑΤΖΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

12 ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

13 ΠΑΠΑΝΤΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  

14 ΒΕΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΕ 

15 ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΕ 
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16 ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 

17 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 

18 ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

19 ΝΟΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
 20 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 

21 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 

22 ΠΟΡΓΙΑΖΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΜΕΑ 

23 ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Δημοτικό Κατάστημα Αγ. Αθανασίου   

24 ΠΟΖΙΔΟΥ ΙΝΕΤΑ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 

25 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 

Δημοτικό Κατάστημα Δοξάτου   

26 ΣΚΙΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 

Δημοτικό Κατάστημα Κυργίων-ΚΕΠ   

27 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 

28 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
(Πλήρωμα) 

29 ΚΕΛΕΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

30 ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

31 ΤΣΕΝΕΚΛΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤ ΚΑΘΑΡΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

33 ΜΑΪΜΑΡΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΥΕ ΤΕΧΝ ΜΗΧΑΝ/ΧΝΙΤΗ 

34 ΝΤΟΚΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 

35 ΜΠΕΝΑΖΗΣ ΖΗΣΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΕ 

36 ΤΟΠΟΥΖΟΓΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΕ 

37 ΛΑΤΣΙΝΟΓΛΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

38 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

39 ΦΕΡΦΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

Δημοτικό Κατάστημα Καλαμπακίου   

40 ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ ΑΝΘΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 

41 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 

42 ΝΤΑΠΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

43 ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

Β. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ (Εποχικό Προσωπικό Ορισμένου χρόνου - 8μηνα)  
Έχουν εγκριθεί 48 θέσεις ορισμένου χρόνου για τις Υπηρεσίες του Δήμου, όπως αναλυτικά 
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:  
 

8ΜΗΝΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 2020-2021  5 

8ΜΗΝΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 12 

ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ 2020 (από 01/11-30/06/2020) 31 

ΣΥΝΟΛΟ 48 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
1. Αν υπάρξουν διαφορές όσων αφορά  το  προσωπικό ορισμένου χρόνου το οποίο έχει 
προβλεφθεί ότι θα προσληφθεί στο Δήμο εντός του έτους 2020 η Σύμβαση θα εκτελεστεί για 
εκείνον τον αριθμό και τις ειδικότητες όπως αυτός θα διαμορφωθεί εντός του έτους 2020. 
2. Ισχύει όπως ανωτέρω και για τις ποσότητες που αφορούν αντικατάσταση φθαρμένων 
 

 
ΙΙ. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Οι προδιαγραφές όλων των ειδών που αναφέρονται είναι οι ελάχιστα απαιτητές. 
Οποιοδήποτε επιπρόσθετο ποιοτικό χαρακτηριστικό θα αξιολογηθεί θετικά. 
Τα επίπεδα μηχανικών ή θερμικών αντοχών που αναφέρονται για τα γάντια, είναι τα ελάχιστα 
απαιτητά. Όταν στη σήμανση αντί για το επίπεδο επίδοσης υπάρχει το σύμβολο Χ, αυτό 
σημαίνει ότι η αντίστοιχη δοκιμή δεν πραγματοποιήθηκε. 
 
1. ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ ΕΝ-388  (CPV 18141000-9-Γάντια εργασίας)  
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 20-25cm πάχος 1 -1,2 mm Από βόειο δέρμα 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  
 
2. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC (CPV 18141000-9-Γάντια εργασίας) 
Πεδίο χρήσης: Όταν απαιτείται προστασία από χημικούς, μηχανικούς και βιολογικούς 
κινδύνους, όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα (εναλλακτική λύση), σε καθαρισμούς 
κάδων, σε νεκροταφεία.  
Μήκος περίπου 30cm πάχος 1 mm  
Υλικό κατασκευής PVC και εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό.  
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1, που σημαίνει:  
• 3 (τριβή)  
• 1 (κοπή με λεπίδα)  
• 2 (διάσχιση)  και • 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. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΕΝ-388   (CPV 18141000-9-Γάντια εργασίας) 
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Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτείται προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς 
όπως στην καθαριότητα και σε ψεκασμούς.  
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm. Πάχος 0,5 mm. Υλικό κατασκευής νιτρίλιο με εσωτερική 
επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό.  
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,0,1 , που σημαίνει:  
• 3 (τριβή)  
• 1 (κοπή με λεπίδα)  
• 1 (διάτρηση)  
Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374  
 Σήμανση:  
• CE  
• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής  
• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,Χ,1  
• Εικονόσημα προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς  
 
4.  ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ (CPV 35113440-5 Ανακλαστικά γιλέκα) 
Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανακλαστικό 
υλικό.  
Ως υλικό κατασκευής του γιλέκου είναι προτιμότερο βαμβάκι (15%) και πολυεστέρας (85%) για 
καλύτερο συνδυασμό άνεσης και μηχανικών αντοχών.  
Πρότυπα ΕΝ 340, 471  
Σήμανση:  
• CE  
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής  
• Εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 2, 2  
• Θα αναγράφεται το λογότυπο του Δήμου Δοξάτου 
 
5-6. ΆΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  (CPV 18830000-6-Προστατευτικά υποδήματα) 
Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες  
Χαρακτηριστικά:  
Ημιάρβυλο, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και 
αντιολισθητική σόλα.  
Πρότυπο ΕΝ 344, 345  
Σήμανση:  
• CE  
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος  
• Το σύμβολο S3 που συμβολίζει  
• Προστασία δακτύλων  
• Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα  
• Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού  
• Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης  
• Αντιστατικές ιδιότητες  
• στη σόλα oil resistant  
 
7. ΗΜΙΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΝ 20345  
(CPV 18830000-6-Προστατευτικά υποδήματα) 
Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Υποδήματα ασφαλείας , CE CERTIFIED , σύμφωνα με τις ισχύουσες 
Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές ΕΝ 20345 SB-E-P-SRC-WRU-HRO-FO ή ισοδύναμων τύπων.  
Τα υποδήματα να είναι κατασκευασμένα από λείο υδροαπωθητικό δέρμα Α’ ποιότητας με 
αδιαβροχοποιημένες ραφές (αντοχή στο νερό εμβαπτισμένο έως και 60 λεπτά) . Φέρουν μη 



7 

 

μεταλλικά ένθετα προστασίας από τη διάτρηση στη σόλα και στα δάκτυλα για αντοχή στην 
κρούση έως και 200 Joule . Τα υποδήματα δεν θα φέρουν πουθενά μεταλλικά στοιχεία . 
Η επένδυση του υποδήματος να είναι από συνθετικό υλικό (τύπου Cordura) σε μαύρο χρώμα . 
 Η χρήση ειδικής συνθετικής επένδυσης επιτρέπει την εφίδρωση του ποδιού να διοχετεύεται 
εξωτερικά στην ατμόσφαιρα και να μην παραμένει στο υπόδημα. Παράλληλα να προστατεύει 
περισσότερο το πόδι του χρήστη από τραυματισμούς και αμυχές προσδίδοντας στο υπόδημα 
μεγαλύτερη άνεση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής . 
Τα υποδήματα δεν θα φέρουν σε κανένα σημείο (εσωτερικά ή εξωτερικά) μεταλλικά εξαρτήματα 
όπως κλιπς , οπές διέλευσης των κορδονιών κλπ. μέρη . 
Για τον σκοπό αυτό τα κορδόνια να διέρχονται από οπές απευθείας στο δέρμα κατάλληλα 
επεξεργασμένες ώστε να μην φθείρονται και ανοίγουν . 
Η σόλα να είναι 2 (δύο) πυκνοτήτων : 
- Το ένα στρώμα από μαλακό μίγμα πολυουρεθάνης (PU) για την απορρόφηση των κραδασμών 
στο πέλμα του χρήστη και την άνεση στο βάδισμα και την πολύωρη χρήση , και το άλλο στρώμα . 
- Από ειδικό νιτρίλιο (nitrile rubber) το οποίο έχει την ιδιότητα να έχει μεγαλύτερη αντοχή στη 
φθορά ,να αντέχει σε επαφές από θερμοκρασία εξ’επαφής έως και 3000 C (HRO) , να έχει 
μεγαλύτερη αντοχή σε παράγωγα πετρελαίου και ελαφρά χημικά (Oil resistance) που μπορεί να 
συναντήσουν οι χρήστες κατά την εργασία τους και τέλος μεγαλύτερη προστασία από την 
ολίσθηση (slip resistance) . 
Επιπλέον, τα υποδήματα να έχουν στη σόλα διηλεκτρική αντοχή τουλάχιστον 14.000 Volt (14KV) 
η σήμανση της οποίας αναγράφεται με ανεξίτηλο τρόπο στη γλώσσα . 
Τα προσφερόμενα υποδήματα να διαθέτουν : 
- Πιστοποίηση από διαπιστευμένο εργαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πληρότητα α) του 
ΕΝ 20345:2011 και β) της διηλεκτρικής αντοχής 
 

8. ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (CPV 18816000-2 Γαλότσες)  
Για τους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και σε υγρούς χώρους τους χειμερινούς 
μήνες.  
Πρότυπα: ΕΝ 345 S5  

Χαρακτηριστικά: Γαλότσες ασφαλείας γόνατος με επένδυση γούνας, αδιάβροχες, προστασία 
δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης., απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στην φτέρνα, 
ελαφριές, αντιολισθητική σόλα.  
Συμμόρφωση με τα  Πρότυπα ΕΝ 344, 345 
Σήμανση:  CE 
 Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος 
Το σύμβολο S5 που συμβολίζει 
Προστασία δακτύλων 
Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα 
Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 
Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης 
Αντιστατικές ιδιότητες 
 
9. ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ  (CPV 34928460-0-Οδικοί κώνοι) 
Οι κώνοι θα χρησιμοποιούνται ως υλικά οδικής σήμανσης, όπου είναι αναγκαίο να διακόπτεται 
η κυκλοφορία. Θα είναι πλήρως αντανακλαστικοί (με εναλλασσόμενους λευκούς και κόκκινους 
δακτυλίους).  
Τεχνικά χαρακτηριστικά  
Υλικό κατασκευής: καουτσούκ  
Ύψος: 50 cm  
Βάρος: 2,2 - 2,4 Kg  
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Μορφή: Θα έχουν τετραγωνική βάση σχεδιασμένη με τρόπο που να 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 την 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 D 65, γεωμετρία 45/0 
με τις ακόλουθες τιμές συντεταγμένων.  
Χρώμα 1 2 3 4 Παρ/ντας Φωτειν/τας β  
Χ Ψ Χ Ψ Χ Ψ Χ Ψ  
Κόκκινο 0,690 0,310 0,575 0,316 0,521 0,371 0,610 0,390 > 0,11  
 
10. ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ ΚΑΜΠΑΡΝΤΙΝΑ (CPV 18221000-4   Αδιάβροχος ρουχισμός) 
Θα προσφέρουν προστασία σε εργαζόμενους που απασχολούνται σε εργασίες υπαίθρου. Θα 
είναι τύπου 
καμπαρντίνας. Θα διαθέτουν κουκούλα, η οποία όταν δεν θα χρησιμοποιείται θα τοποθετείται 
σε θήκη στο πίσω μέρος της νιτσεράδας. Θα είναι κατασκευασμένες από 100% αδιάβροχο και 
αντιανεμικό PVC ή άλλο ανάλογο υλικό. Θα κλείνει μπροστά με φερμουάρ ή τρουκς και θα 
ασφαλίζει και θα διαθέτει τσέπες εσωτερικές, εξωτερικές ή συνδυασμό τους. Θα φέρει 
εσωτερική επένδυση fleece. Χρώμα κατά την προτίμηση της υπηρεσίας. 
Θα φέρει ανακλαστικές ταινίες. Θα διαθέτονται όλα τα απαραίτητα μεγέθη. 
Οι νιτσεράδες θα ακολουθούν τις προβλέψεις του ΕΝ 343 σε ότι αφορά τις μηχανικές αντοχές, 
την αντοχή στο πλύσιμο και τη σήμανση. Τα επίπεδα αντοχών θα είναι:  
• Αδιαβροχοποίηση 3.  
• Διαπνοή 3.  
Οι υπόλοιπες απαιτήσεις (κλείσιμο με φερμουάρ ή και velkro, τσέπες εσωτερικές ή εξωτερικές) 
πρέπει να καθορισθούν σε συνεννόηση με τους χρήστες.  
Θα έχουν κουκούλα η οποία, όταν δεν χρησιμοποιείται, θα τοποθετείται σε θήκη που θα είναι 
στο πίσω μέρος της νιτσεράδας.  
 
11. ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ (αποσπώμενο εσωτερικό) (CPV 18221000-4   Αδιάβροχος 
ρουχισμός) 
Στα πληρώματα των απορριμματοφόρων. Χαρακτηριστικά: 
Τα μπουφάν θα εμπεριέχουν γιλέκο με την δυνατότητα ξεχωριστής χρήσης (αποσπώμενο 
εσωτερικό) και κουκούλα που θα αποθηκεύεται θα ακολουθούν τις προβλέψεις του ΕΝ 343 σε 
ότι αφορά τις μηχανικές αντοχές ,  την αντοχή στο πλύσιμο και τη σήμανση .  
Τα  επίπεδα αντοχών θα είναι :   

 Αδιαβροχοποίηση  

∆ιαπνοή 
Οι υπόλοιπες απαιτήσεις (κλείσιμο με φερμουάρ ή και velkro, τσέπες εσωτερικές ή εξωτερικές ) 
πρέπει να καθορισθούν σε συνεννόηση με τους χρήστες 
 
12-13. ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ (CPV 18221000-4   Αδιάβροχος ρουχισμός) 
Στους οδοκαθαριστές , στους εργάτες καθαριότητας , στους εργάτες κήπων και τους  κηπουρούς 
. (σε  όλους τους εργαζόμενους στα τεχνικά συνεργεία) Χαρακτηριστικά 
Θα ακολουθούν τις προβλέψεις του ΕΝ 343 σε ότι αφορά τις μηχανικές αντοχές ,  την αντοχή στο 
πλύσιμο και τη σήμανση .  
Τα  επίπεδα αντοχών θα είναι :   

 Αδιαβροχοποίηση  

∆ιαπνοή 
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Οι υπόλοιπες απαιτήσεις (κλείσιμο με φερμουάρ ή και velkro, τσέπες εσωτερικές ή εξωτερικές ) 
πρέπει να καθορισθούν σε συνεννόηση με τους χρήστες. 
 
 
14. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (CPV: 18234000-8   Παντελόνια) 
Παντελόνι εργασίας με ελαστική μέση και φερμουάρ.. 
Θα διαθέτονται όλα τα απαραίτητα μεγέθη. Υλικό κατασκευής: βαμβακερό 100% και να μην 
συρρικνώνεται πλέον του 3% . Να φέρει τουλάχιστον δύο τσέπες στο μπροστινό μέρος στο ύψος 
της μέσης και τουλάχιστον μία πλαϊνή τσέπη 
 
15. ΡΟΜΠΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ (CPV: 18110000-3 - Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης) 
Απλή ρόμπα καθαριστριών, με κουμπιά, χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. 
Θα διαθέτονται όλα τα απαραίτητα μεγέθη. Υλικό κατασκευής: ποπλίνα ή βαμβακερό 100% και 
να μην συρρικνώνεται πλέον του 3%. Να φέρει τουλάχιστον δύο τσέπες στο μπροστινό μέρος 
στο ύψος της μέσης. 
 
16. ΠΟΔΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ (CPV : 35113400-3 - Ρούχα Προστασίας και Ασφαλείας) 
Πεδίο χρήσης: Εργασίες ύδρευσης-αποχέτευσης  
Χαρακτηριστικά:  
Ποδιές από συνθετικό υλικό.  
Πρότυπα ΕΝ 340, 467  
Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής 
Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες.  
 
17. ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΠΟΤΕΣ ΥΨΗΛΕΣ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΡΟΥ - ΜΠΟΤΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ 
(CPV : 35113400-3 - Ρούχα Προστασίας και Ασφαλείας) 
Πεδίο χρήσης: Σε περιπτώσεις φρεατίων, άντλησης υδάτων, στο σκάφος απορρύπανσης κ.ο.κ. 
όπου χρειάζεται η κάλυψη και του μηρού. 
Χαρακτηριστικά: Πρόκειται για ελαστική μπότα με όλα τα χαρακτηριστικά κατασκευής του 
προτύπου EN ISO 20344, τύπου Ε (= υψηλή μπότα στο ύψος του μηρού), κατηγορία II 
(=συνθετικό υλικό), με προέκταση του ελαστικού άνω μέρους για την κάλυψη του μηρού, μέχρι 
πάνω από τη μεσότητα του. Θα είναι φέρουν αντιολισθητική σόλα (=SR slip resistance), 
προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης (τύπος Ρ) και προστατευτικά δακτύλων τύπου S5 
σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20345 (προστασία δακτύλων, μη μεταλλική, έναντι κρούσης 
μέχρι 200J). Θα φέρουν εσωτερική ανθιδρωτική επένδυση από βαμβακερό ύφασμα. 
Πρότυπα: ΕΝ ISO 20344, ΕΝ ISO 20345 Σήμανση: CE Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος 
κατασκευής, μέγεθος Το σύμβολο S5 που συμβολίζει: 
- Προστασία δακτύλων 200 joules 
- Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα 
- Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 
- Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης 
- Αντιστατικές ιδιότητες  
 
 
18. ΤΑΙΝΙΑ  ΣΗΜΑΝΣΗΣ  200m  (CPV 44424300-1 Ανακλαστικές ταινίες) 
Ταινία σήμανσης χρώματος λευκού-κόκκινου σε χάρτινη συσκευασία για εύκολο ξετύλιγμα και 
κόψιμο. 
 
19. ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  κουτι 100 τεμ 
Πεδίο χρήσης: για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών.  
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Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm  
Κατασκευή από νιτρίλιο.  
Είναι μίας χρήσης και δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές.  
Είναι συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100 ή 200 τεμάχια.  
Πρότυπα ΕΝ 374  
Σήμανση:  
• CE  
• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής  
• Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς  
 

 

20. ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ  FFΡ1 1,2 
Για την προστασία αναπνοής για απασχολούμενους κατά εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων 
(εργάτες και οδηγοί), οδοκαθαριστές, τεχνίτες και εργάτες κήπων, εργαζόμενοι καθαρισμού 
εσωτερικών χώρων, και γενικά εργασίες που απαιτούν προστασία από αδρανή σκόνη και 
ενοχλητικές οσμές.  
Πρότυπα: EN 149 FFP1  

Χαρακτηριστικά: Με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι, με 
βαλβίδα εκπνοής (για άνετη και συνεχή χρήση),  
επίστρωση ενεργού άνθρακα, εσωτερικό στεγανοποιητικό αφρώδες στη μύτη και έλασμα στη 
μύτη για καλύτερη εφαρμογή. 
 
21. ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ FFP2.  
Για την προστασία αναπνοής για απασχολούμενους κατά τις οικοδομικές και γενικά εργασίες 
που απαιτούν προστασία μόνο από σωματίδια αδρανούς σκόνης.  
Πρότυπα: EN 149 FFP2  

Χαρακτηριστικά: Τριών τμημάτων, με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα 
και πηγούνι, με βαλβίδα εκπνοής (για άνετη και συνεχή χρήση), εσωτερικό στεγανοποιητικό 
αφρώδες στη μύτη και έλασμα στη μύτη για καλύτερη εφαρμογή.  
 
22. ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ FFP2.  
Για την προστασία αναπνοής για απασχολούμενους σε εργασίες συγκολλήσεων.  
Πρότυπα: EN 149 FFP2  

Χαρακτηριστικά: Με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι, με 
βαλβίδα εκπνοής (για άνετη και συνεχή χρήση), προστασία από αναθυμιάσεις κολλήσεων, 
εσωτερικό στεγανοποιητικό αφρώδες στη μύτη και έλασμα στη μύτη για καλύτερη εφαρμογή.  
 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 
 
Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα τεχνικά στοιχεία των 
προσφερομένων ειδών καθώς και η συμμόρφωση τους προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει 
την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς οι διαγωνιζόμενοι επί ποινή αποκλεισμού να 
προσκομίσουν τα δείγμα των ΜΑΠ που φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα (χωρίς εκτύπωση 
λογοτύπου), μέσα σε σακούλα ξεχωριστά το κάθε είδος με αυτοκόλλητο ταμπελάκι στο οποίο να 
αναγράφεται ο προμηθευτής και ο αύξων αριθμός του είδους (σύμφωνα με την μελέτη). 
Τα ΜΑΠ θα πρέπει να παραμείνουν στις εγκαταστάσεις του Δήμου μέχρι την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των τεχνικών χαρακτηριστικών. 
Για τον λόγο αυτό επί ποινή αποκλεισμού θα υποβληθεί από τους διαγωνιζόμενους και 
σχετική υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των ανωτέρω. 
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Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί  :  

 να απορρίψει ένα μέσο ατομικής προστασίας εάν κρίνει ότι δεν είναι κατάλληλο για το 
σκοπό που προορίζεται σύμφωνα και με στοιχεία τις τεχνικής έκθεσης, αν θεωρήσει ότι 
δεν είναι τόσο απαραίτητα. 

 να απορρίψει ένα μέσο ατομικής προστασίας κατά την ημέρα της παράδοσης εφόσον 
δεν είναι ταυτόσημο με το δείγμα που προσκομίστηκε με την προσφορά 

 

αα Περιγραφή ειδών ΔΕΊΓΜΑ 

1 Δερμάτινο γάντι  ΕΝ-388  (καθαριότητα) Νο9 Χ 

2 Γάντια από PVC (καθαριότητα)  ψύχους  ή  απλά (πορτοκαλί) Χ 

3 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ Γαντια Νιτριλιου ΕΝ-388 εργάτες καθαριότητας  
(γκρι ελαστικό) 

Χ 

4 Ανακλαστικα γιλεκα ΕΝ 340, 471 με επιγραφή ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ   

5 
Ημιάρβυλα ασφαλείας ΕΝ 345 S3 αδιαβροχα με κεβλαρ και μεμβρανη 
αναπνοης cortex δερμάτινα  

Χ 

6 Ημιάρβυλα ασφαλείας ΕΝ 345 S3 αδιαβροχα απλα (8μηνα) Χ 

7 
Ημιάρβυλα ασφαλείας με προστασία έναντι ηλεκτρικού ρεύματος ΕΝ 20344 
(ηλεκτρολ) 

Χ 

8 Γαλοτσες ισοθερμικες για υδραυλικούς  Χ 

9 Κωνοι σημανσης    μεσαίοι (50cm)   

10 Νιτσεράδες τύπου καμπαρντίνα  Χ 

11 Μπουφαν εργασιας χειμερινό, αδιάβροχο με αποσπόμενο εσωτερικό  Χ 

12 Μπουφαν εργασιας χειμερινό, αδιάβροχο απλό Χ 

13 Μπουφαν εργασιας χειμερινό, αδιάβροχο απλό Χ 

14 Φόρμα εργασιας (παντελονι) Χ 

15 Ρομπες Καθαριστριων   

16 Ποδιά αδιάβροχη (υδραυλικοί) (αποχετευση)   

17 Μπότες με καλυψη μηρού Χ 

18 Ταινία  σήμανσης  200m   

19 Καθαριστριων μιας χρησης κουτι 100 τεμ Χ 

20  Φιλτρόμασκα σωματιδίων FFΡ1  Χ 

21  Φιλτρόμασκα σωματιδίων FFΡ2 Χ 

22  Φιλτρόμασκα αναθυμιάσεων ενεργού άνθρακα FFP2 Χ 

 

 



12 

 

ΙΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 

αα Περιγραφή ειδών  Ποσότητα Τιμή 
Σύνολο 

προ ΦΠΑ 
ΦΠΑ  Σύνολο 

1 Δερμάτινο γάντι  ΕΝ-388  (καθαριότητα) Νο9 50 7,50  375,00  90,00  465,00  

2 Γάντια από PVC (καθαριότητα)  ψύχους  ή  απλά (πορτοκαλί) 10 8,00  80,00  19,20  99,20  

3 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ Γάντια Νιτριλίου ΕΝ-388 εργάτες καθαριότητας  

(γκρι ελαστικό) 
400 1,50  600,00  144,00  744,00  

4 Ανακλαστικά γιλέκα ΕΝ 340, 471 με επιγραφή ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 100 6,00  600,00  144,00  744,00  

5 
Ημιάρβυλα ασφαλείας ΕΝ 345 S3 αδιάβροχα με κεβλαρ και μεμβράνη 

αναπνοής cortex δερμάτινα  
32 100,00  3.200,00  768,00  3.968,00  

6 Ημιάρβυλα ασφαλείας ΕΝ 345 S3 αδιάβροχα απλά  5 45,00  225,00  54,00  279,00  

7 
Ημιάρβυλα ασφαλείας με προστασία έναντι ηλεκτρικού ρεύματος ΕΝ 

20344  
4 85,00  340,00  81,60  421,60  

8 Γαλότσες ισοθερμικές για υδραυλικούς  4 40,00  160,00  38,40  198,40  

9 Κώνοι σήμανσης  μεσαίοι (50cm) 20 8,00  160,00  38,40  198,40  

10 Νιτσεράδες τύπου καμπαρντίνα  109 15,00  1.635,00  392,40  2.027,40  

11 Μπουφάν εργασίας χειμερινό, αδιάβροχο με αποσπόμενο εσωτερικό  6 100,00  600,00  144,00  744,00  

12 Μπουφάν εργασίας χειμερινό, αδιάβροχο απλό 33 50,00  1.650,00  396,00  2.046,00  

13 Μπουφάν εργασίας χειμερινό, αδιάβροχο απλό 19 40,00  760,00  182,40  942,40  

14 Φόρμα εργασίας (παντελόνι) 30 27,00  810,00  194,40  1.004,40  

15 Ρόμπες  20 20,00  400,00  96,00  496,00  

16 Ποδιά αδιάβροχη (υδραυλικοί) (αποχέτευση) 2 30,00  60,00  14,40  74,40  

17 Μπότες με κάλυψη μηρού 4 40,00  160,00  38,40  198,40  
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18 Ταινία  σήμανσης  200m 5 3,50  17,50  4,20  21,70  

19 Καθαριστριών μιας χρήσης κουτί 100 τεμ 25 7,00  175,00  42,00  217,00  

20  Φιλτρόμασκα σωματιδίων FFΡ1  250 1,30  325,00  78,00  403,00  

21  Φιλτρόμασκα σωματιδίων FFΡ2 150 1,30  195,00  46,80  241,80  

22  Φιλτρόμασκα αναθυμιάσεων ενεργού άνθρακα FFP2 8 2,50  20,00  4,80  24,80  

Σ1 12.547,50  3.011,40  15.558,90  

       
αα Ποσότητες προς αντικατάσταση φθαρμένων ΜΑΠ Ποσότητα Τιμή 

Σύνολο 
προ ΦΠΑ 

ΦΠΑ  Σύνολο 

1 
Ημιάρβυλα ασφαλείας ΕΝ 345 S3 αδιάβροχα με κεβλαρ και μεμβράνη 

αναπνοης cortex δερμάτινα  
8 100,00  800,00  192,00  992,00  

2 Ημιάρβυλα ασφαλείας ΕΝ 345 S3 αδιάβροχα απλά 4 45,00  180,00  43,20  223,20  

3 
Ημιάρβυλα ασφαλείας με προστασία έναντι ηλεκτρικού ρεύματος ΕΝ 

20344  
1 85,00  85,00  20,40  105,40  

4 Μπότες με κάλυψη μηρού 1 40,00  40,00  9,60  49,60  

Σ2 1.105,00  265,20  1.370,20  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ     16.929,10  
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Η δαπάνη έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό έτους 2020 και βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς :  
 

ΚΑ 
Προϋπολογισμός  

10/6063.02 593,96 

15/6063.02 937,44 

20/6063.02 9.960,92 

25/6063.02 3.468,28 

30/6063.02 1.969,12 

 
16.929,72 

 

 

 

 

 

Καλαμπάκι – 11/09/2020 
Ο Γιατρός Εργασίας 

 
 
 

Πανταζίδης Μαργαρίτης 
Ειδ. Γιατρός Εργασίας 

Η Τεχνικός Ασφαλείας 
 
 
 

Καραγαϊτάνη Γιαννούλα 
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης 
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