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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 3/2016 ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΑΡΙΘΜ.: 177/9-8-2016                 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 

Προϋπολογισμός :  10.709,80 €  

Φ.Π.Α. (23%): 2.570,35€  

  

Δαπάνη: 13.280,15 €   

  

Πίστωση:   

(ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) / π/υ 2016  

  

Κ.Α.Ε: 10.6061.01-20.6061.01-25.6061.01-30.6061.01-

35.6061.01-70.6061.01-20.6061.02-25.6061.02-

20.6061.03-25.6061.03-25.6061.04-25.6061.05-

35.6063.02-20.6063.03 
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Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο  

Η παρούσα μελέτη αποτελεί ορθή επανάληψη της αριθμ. 3/26-1-2016 μελέτης τεχνικών 

προδιαγραφών που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Καρύστου, για την προμήθεια 

ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων έτους 2016, λόγω αλλαγής του φορολογικού νόμου σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν.4389/2016 « Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄94/30-

5/2016) που αφορά τη μεταβολή του  Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από 23% σε 24%.  

 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  

Προκειμένου ο Δήμος Καρύστου να καλύψει τις ανάγκες του προσωπικού σε είδη ατομικής 

προστασίας, όπως καθορίζεται από την κείμενη νομοθεσία για τη χορήγηση των ειδών και 

συγκεκριμένα της ΚΥΑ 53361 (ΦΕΚ 1503/11/10/06 Β')  &  36586/10-7-2007 (ΦΕΚ 1323/30-7-2007 

Β') καθώς και τις σχετικές Σ.Σ.Ε θα προβεί στην προμήθεια των σχετικών ειδών σύμφωνα με τις 

διατάξεις του N.4412/2016 (ΦΕΚ 147
Α
΄/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

Οι πιστώσεις που έχουν εγγραφή στο προϋπολογισμό του Δήμου Καρύστου 216 για την ανωτέρω 

προμήθεια  ανέρχονται  στο ποσό των 13.300,00€ με Φ.Π.Α 24%  στους Κωδικούς Εξόδων: 

 

Κ.Α.Ε  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  ΠΙΣΤΩΣΗ 

10.6061.01 Παροχές ένδυσης-είδη προστασίας προσωπικού 

μονίμου,αορίστου,ορισμένου χρόνου 

100,00 

20.6061.01 Παροχές ένδυσης-είδη προστασίας προσωπικού 

μονίμου,αορίστου,ορισμένου χρόνου 

3.000,00 

25.6061.01 Παροχές ένδυσης-είδη προστασίας προσωπικού 

μονίμου,αορίστου,ορισμένου χρόνου 

1.400,00 

30.6061.01 Παροχές ένδυσης-είδη προστασίας προσωπικού 

μονίμου,αορίστου,ορισμένου χρόνου 

500,00 

35.6061.01 Παροχές ένδυσης-είδη προστασίας προσωπικού 

μονίμου,αορίστου,ορισμένου χρόνου 

1.000,00 

70.6061.01 Παροχές ένδυσης-είδη προστασίας προσωπικού 

μονίμου,αορίστου,ορισμένου χρόνου 

600,00 

20.6061.02 Παροχές ένδυσης-είδη προστασίας προσωπικού 

μονίμου,αορίστου,ορισμένου χρόνου 

1.000,00 

25.6061.02 Παροχές ένδυσης-είδη προστασίας προσωπικού 

μονίμου,αορίστου,ορισμένου χρόνου 

500,00 

20.6061.03 Παροχές ένδυσης-είδη προστασίας προσωπικού 

μονίμου,αορίστου,ορισμένου χρόνου 

200,00 

25.6061.03 Παροχές ένδυσης-είδη προστασίας προσωπικού 

μονίμου,αορίστου,ορισμένου χρόνου 

1.500,00 

25.6061.04 Παροχές ένδυσης-είδη προστασίας προσωπικού 

μονίμου,αορίστου,ορισμένου χρόνου 

600,00 

25.6061.05 Παροχές ένδυσης-είδη προστασίας προσωπικού 

μονίμου,αορίστου,ορισμένου χρόνου 

400,00 

35.6063.02 Παροχές ένδυσης-είδη προστασίας προσωπικού 

μονίμου,αορίστου,ορισμένου χρόνου 

1.000,00 

20.6063.03 Παροχές ένδυσης-είδη προστασίας προσωπικού 

μονίμου,αορίστου,ορισμένου χρόνου 

1.500,00 

 Σύνολο 13.300,00 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 53361 (ΦΕΚ 1503/11/10/06 Β')  &  36586/10-7-2007 (ΦΕΚ 1323/30-7-007) 

είναι απαραίτητη η έγγραφη γνώμη του τεχνικού ασφαλείας περί των μέσων που πρόκειται να 

προμηθευτεί ο δήμος για το τεχνικό προσωπικό του σύμφωνα με την παρούσα μελέτη. 
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Οι υπάλληλοι των τεχνικών υπηρεσιών που δικαιούνται τα μέσα ατομικής προστασίας σύμφωνα 

με τις ειδικότητές τους περιγράφονται ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΡ/ΡΟΥ-ΚΑΘ. 7 

ΕΡΓΑΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2 

ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 

ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ KΑΘ/ΤΑΣ 2 

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2 

ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗ 1 

ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ 8 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 

ΚΗΠΟΥΡΩΝ 1 

ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΗΠΩΝ 1 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 1 

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 1 

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 2 

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ 2 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤ. 1 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡ. 1 

ΣΥΝΟΛΟ 34 

Β. ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 7 

ΣΥΝΟΛΟ 7 

Γ. ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ-8ΜΗΝΑ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6 

ΟΔΗΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1 

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧ ΕΡΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 11 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: 52 

 

Κάρυστος 19-8-2016  

   Θεωρήθηκε                                                                                                           Ο Συντάξας 

Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών                                                             Ο  Προϊστάμενος Τμήματος 

Προμηθειών 

 

Βαρελάς Κων/νος                                                                                         Ξυνογαλάς Ιωάννης 
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TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Οι παρακάτω προδιαγραφές είναι σύμφωνες με την Κοινή Υπουργική Απόφαση  53361/2-10-2006 

(ΦΕΚ 1503Β/11-10-2006) « Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα 

προληπτικής ιατρικής». 

Η ανωτέρω προμήθεια έχει ενδεικτικό προυπολογισμό  13.280,15€ (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 

24%) και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους. Θα βαρύνει τους κωδικούς του προυπολογισμού του δήμου 

έτους 2016 όπως αναφέρονται στην ανωτέρω ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με το 

Ν.4412/2016. 

Όλα τα είδη 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 προς προμήθεια είδη ατομικής προστασίας είναι ανάλογα με την θέση εργασίας και τις συνθήκες 

που επικρατούν στους χώρους εργασίας προς διαφύλαξη της ατομικής υγείας των εργαζομένων. 

Η επιλογή θα γίνει με πρόνοια τις εργονομικές ανάγκες ώστε να είναι χρηστικά και ο τρόπος 

κατασκευής θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις και παρατηρήσεις της υπηρεσίας. 

Είναι δυνατή η αυξομείωση των ποσοτήτων των ανωτέρω ειδών, χωρίς υπέρβαση του 

προϋπολογισμού. 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τα προς προμήθεια μέσα ατομικής προστασίας έχουν ως εξής: 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗTΑ ΑΤΟΜΑ  

1 Γάντια Γενικής Χρήσης με δέρμα Ζεύγη 528 22 

2 Γάντια βαμβακερά με επικάλυψη νιτριλίου Ζεύγη 888 37 

3 Γάντια ελαστικά μιας χρήσης 100/αδα 186 53 

4 Γάντια πλεκτά nylon με επικάλυψη νιτριλίου Ζεύγη 528 22 

5 Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα Α1 Ρ2 
Τεμ. 

(10/άδα) 
114 17 

6 Ανακλαστικά γιλέκα με το λογότυπο του Δήμου Τεμ. 16 16 

7 Νιτσεράδες Σετ 24 24 

8 Γαλότσες ασφαλείας Ζεύγη 24 24 

9 Άρβυλα ασφαλείας Ζεύγη 44 44 

10 Επιγονατίδες Ζεύγη 8 8 

11 Φόρμες εργασίας μιας χρήσης (σκάφανδρα) Τεμ. 36 36 

12 Ανακλαστικός κώνος σήμανσης Τεμ. 4 3 

13 Ρόμπα Τεμ. 9 9 

 Σύνολο ποσοτήτων  2.409  

 

 

Τα ανωτέρω είδη  ατομικών μέσων προστασίας πρέπει να καλύπτουν τις κατωτέρω προδιαγραφές: 

 

1. Γάντια Γενικής Χρήσης (με δέρμα), για απασχολούμενους σε εργασίες στις οποίες απαιτείται 

προστασία από μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπιέσεις, εκδορές) και ειδικότερα εργαζόμενους 

αποκομιδής απορριμμάτων, οδοκαθαριστές, εργάτες και τεχνίτες κήπων, οδηγούς και χειριστές καθώς 

και επιστάτες καθαριότητας. 

Πρότυπα: ΕΝ 388,420 με επίπεδα μηχανικών αντοχών  2(τριβή),1(κοπή με 

λεπίδα),2(διάσχιση),2(διάτρηση) 
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Σήμανση: CE,  Προμηθευτής-Κωδικός Προιόντος- Έτος Κατασκευής,  Εικονόσημο προστασίας από 

μηχανικούς κινδύνους. 

Χαρακτηριστικά: Μήκος 20-25 εκ. πάχος 1-1,2 mm το εμπρός μέρος του γαντιού και τα δάχτυλα από 

βόειο δέρμα και το πίσω μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης. 

Να καλύπτει τις προδιαγραφές της Απόφασης 53361, ΦΕΚ 1503/11-10-2006. 

2. Γάντια βαμβακερά με επικάλυψη νιτριλίου, για εργαζόμενους σε απορριμματοφόρα σε 

καθαρισμούς κάδων και πλύσιμο οχημάτων. 

Πρότυπα: ΕΝ 388,420 με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3(τριβή), 1(κοπή με λεπίδα), 

2(διάσχιση), 2(διάτριση) 

Σήμανση: CE,  Προμηθευτής-Κωδικός Προιόντος- Έτος Κατασκευής,  Εικονόσημο προστασίας από 

μηχανικούς κινδύνους 3,1,2,2. 

Χαρακτηριστικά: Μήκος 25-30 εκ., βαμβακερά με επικάλυψη νιτριλίου. 

Να καλύπτει τις προδιαγραφές της Απόφασης 53361, ΦΕΚ 1503/11-10-2006. 

3. Γάντια πλεκτά nylon με επικάλυψη νιτριλίου , για τους οδοκαθαριστές, συγκομιδή και αποκομιδή 

απορριμμάτων, εργάτες ύδρευσης και αποχέτευσης. 

Πρότυπα: ΕΝ 388, με επίπεδα μηχανικών αντοχών (4.2.2.1). 

Χαρακτηριστικά: Μήκος 20-25 εκ. , πλεκτό γάντι nylon, με επικάλυψη νιτριλίου των δακτύλων και 

της παλάμης από κάτω. 

Να καλύπτει τις προδιαγραφές της Απόφασης 53361, ΦΕΚ 1503/11-10-2006. 

4. Γάντια ελαστικά μιας χρήσης, για προστασία έναντι χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών στους 

οδοκαθαριστές, εργάτες αποκομιδής απορ/των, καθαρίστριες εσωτερικών χώρων, στους 

απασχολούμενους στην αποχέτευση. 

Πρότυπα: ΕΝ 374. 

Σήμανση: CE,  Προμηθευτής-Κωδικός Προιόντος- Έτος Κατασκευής,  Εικονόσημο προστασίας από 

χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm, κατασκευή από Νιτρίλιο. Είναι μιας χρήσης οπότε δεν έχουν 

σημασία οι μηχανικές αντοχές. Είναι σε συσκευασία των 100 τεμαχίων. 

Να καλύπτει τις προδιαγραφές της Απόφασης 53361, ΦΕΚ 1503/11-10-2006. 

5. Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα Α1Ρ2, για τους απασχολούμενους σε εργασίες με χημικά 

ή/και αυξημένα επίπεδα σκόνης (ελαιοχρωματιστές, ξυλουργός,τεχνίτες οχημάτων κτλ), εργάτες κήπων 

και κηπουρούς, αποκομιδή απορ/των και καταστροφή απορ/των, στους οδηγούς απορ/ρων και εργάτες 

αποχέτευσης. 

Πρότυπα: Μάσκα ΕΝ 140, Φίλτρα ΕΝ 14387, Α1Ρ2 (φίλτρα σκόνης, ατμών και αερίων) 

Σήμανση: CE,  Κατασκευαστής- Κωδικός προιόντος-Έτος Κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία 

λήξης), Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, Στα φίλτρα να υπάρχει και χρωματικός κώδικας 

Χαρακτηριστικά: Μάσκα με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι, με 

βαλβίδα εκπνοής (για άνετη και συνεχή χρήση),αντιαλλεργικό υλικό. 

Να καλύπτει τις προδιαγραφές της Απόφασης 53361, ΦΕΚ 1503/11-10-2006. 

6. Ανακλαστικά γιλέκα, με τυπωμένο λογότυπο του Δήμου εμπρός και πίσω, για τους 

απασχολούμενους και επιβλέποντες σε εργασίες σε οδούς όπως ασφαλτοστρώσεις, τεχνικά έργα σε 

οδούς, εργασίες κήπων, υδραυλικούς, οδοκαθαριστές, οδηγούς και εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής 

απορριμμάτων. 

Πρότυπα: ΕΝ 340, ΕΝ471 

Σήμανση: CE,  Κατασκευαστής- Κωδικός προιόντος-Έτος Κατασκευής ,Εικονόσημο για 

αντανακλαστικές ενδυμασίες και κωδικοί 2,2. 

Χαρακτηριστικά: Να είναι με έντονο διακρινόμενο κίτρινο & πορτοκαλί χρώμα. Ως υλικό 

κατασκευής του γιλέκου είναι προτιμότερο βαμβάκι 15% και πολυεστέρας 85% για καλύτερο 

συνδυασμό άνεσης και μηχανικών αντοχών. 

Να καλύπτει τις προδιαγραφές της Απόφασης 53361, ΦΕΚ 1503/11-10-2006. 

7. Νιτσεράδες. Για τους εργαζόμενους στην αποκομιδή απορριμμάτων και εργαζόμενους 

απασχολούμενοι σε εξωτερικούς χώρους άνευ καιρικών συνθηκών (πχ εργαζόμενοι κήπων, 

οδοκαθαριστές) καθώς και τους επιβλέποντες των παραπάνω εργασιών. 

Πρότυπα: ΕΝ 343 – class 3.1 

Χαρακτηριστικά: Μεγάλη μηχανική αντοχή, δύο τμημάτων (σακάκι και παντελόνι), κλείσιμο με 

φερμουάρ ή και Velcro, τσέπες εσωτερικές ή εξωτερικές, με κουκούλα η οποία όταν δεν 

χρησιμοποιείται θα τοποθετείται 

σε θήκη που θα είναι στο πίσω μέρος της νιτσεράδας. 

Επίπεδα αντοχών: Αδιαβροχοποίηση 3, Διαπνοή 3, Υλικό κατασκευής PVC 

Να καλύπτει τις προδιαγραφές της Απόφασης 53361, ΦΕΚ 1503/11-10-2006. 

8. Γαλότσες Ασφαλείας: για τους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και σε υγρούς χώρους 

τους χειμερινούς μήνες, πλύσιμο οχημάτων και επιβλέποντες των εν λόγω εργασιών. 

Πρότυπα: ΕΝ 344,ΕΝ345 

Σήμανση: CE,  Κατασκευαστής- Κωδικός προιόντος-Έτος Κατασκευής-Μέγεθος, Σύμβολο S5  

Χαρακτηριστικά: Γαλότσες ασφαλείας γόνατος, αδιάβροχες, προστασία δακτύλων, απορρόφηση 

μηχανικής ενέργειας στην φτέρνα, ελαφριές, αντιολισθητική σόλα, αντιστατικές ιδιότητες. 

Να καλύπτει τις προδιαγραφές της Απόφασης 53361, ΦΕΚ 1503/11-10-2006. 
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9. Άρβυλα ασφαλείας . Για τους εργάτες κήπων, κηπουρούς, εργάτες και τεχνικούς, εργάτες 

καθαριότητας και αποχέτευσης, οδηγούς απορριμματοφόρων και τους επιβλέποντες των παραπάνω 

εργαζομένων. 

Πρότυπα: ΕΝ 344, ΕΝ345 

Σήμανση: CE,  Κατασκευαστής- Κωδικός προιόντος-Έτος Κατασκευής-Μέγεθος, Σύμβολο S3  

Χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο αδιάβροχο, προστασία δακτύλων, απορρόφηση μηχανικής ενέργειας 

στην φτέρνα, ελαφριά, προστασία της σόλας έναντι διάτρησης, αντιολισθητική σόλα από 

πολυουρεθάνη, αντιστατικές ιδιότητες. 

Να καλύπτει τις προδιαγραφές της Απόφασης 53361, ΦΕΚ 1503/11-10-2006. 

10. Επιγονατίδες: Για τους υδραυλικούς και τους εργάτες ύδρευσης-αποχέτευσης.  

Χαρακτηριστικά :Να είναι κατασκευασμένες   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, να συνδέεται με δύο ζεύγη ιμάντων που θα κλείνει με ταινία. 

11.Φόρμες εργασίας μιας χρήσης (σκάφανδρο): στο καθαρισμό οχημάτων και κάδων απορριμμάτων 

Χαρακτηριστικά: Να είναι ολόσωμη, με λάστιχο στη περιοχή της μέσης, να κλείνει με φουρμουάρ σε 

χρώμα λευκό. 

12.Ανακλαστικός κώνος σήμανσης:  
Πεδίο χρήσης :Οι κώνοι θα χρησιμοποιούνται ως υλικά οδικής σήμανσης, όπου θα είναι αναγκαίο να 

διακόπτεται η κυκλοφορία. Θα είναι πλήρως αντανακλαστικοί (με εναλλασσόμενους λευκούς και 

κόκκινους δακτυλίους). 

Χαρακτηριστικά  

-Υλικό κατασκευής : καουτσούκ. 

-Ύψος : 50 cm. 

-Βάρος από 2,2 έως 2,4 κιλά. 

Μορφή : Θα έχουν τετραγωνική βάση σχεδιασμένη με τρόπο που να επιτρέπει την απόλυτη ισορροπία. 

Θα είναι δυνατό 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 CIE15,2  

Αντανακλαστική μεμβράνη :Η αντανακλαστική μεμβράνη θα είναι τύπου ΙΙ κατά την Υ. Α. 16832 

(Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΦΕΚ 954/86).Η επικόλληση της μεμβράνης στον κώνο θα είναι σύμφωνη με το σχέδιο 

ευρωπαϊκού προτύπου CEN TC 226 Ν 143 Ε (παράγραφος 7.8) ή ισοδύναμο εθνικό πρότυπο.Ο κώνος 

θα ανταποκρίνεται στις μηχανικές αντοχές των παραγράφων 7.4, 7.5 και 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 

13. Ρόμπα: Θα είναι βαμβακερή, ολόσωμη με κοντά μανίκια , θα κλείνει με κουμπιά , θα φέρει δύο 

τσέπες στο ύψος των μηρών και θα είναι κατάλληλη ως προστατευτική ενδυμασία για τις εργαζόμενες 

στην καθαριότητα των σχολείων κατά την διάρκεια της εργασίας τους. 

 

Δείγματα 

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τεχνικά στοιχεία των 

προσφερόμενων ειδών καθώς και η συμμόρφωση του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει μαζί με 

την υποβολή της οικονομικής προσφοράς να αποσταλούν δείγματα των προς προμήθεια ειδών σε 

σακούλα με αυτοκόλλητο ταμπελάκι στο οποίο να αναγράφεται ο προμηθευτής, ο αύξων αριθμός του 

είδους (σύμφωνα με την μελέτη) και οι προδιαγραφές του προϊόντος όπου θα  αξιολογηθούν από την 

επιτροπής αξιολόγησης για την ποιότητα και την μηχανική αντοχή τους. 

Κάθε εργονομικά εξελιγμένη ή αισθητική βελτίωση στα είδη θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως και με την 

προϋπόθεση ότι δεν θα αποκλίνει από τα βασικά στοιχεία της προαναφερόμενης Τεχνικής Περιγραφής 

& Προδιαγραφής που αφορούν σύμφωνα με Ευρωπαϊκά standard εκφρασμένα κατά ΕΝ.  

Τα ακριβή μεγέθη στα είδη ατομικής προστασίας θα δοθούν στον ανάδοχο μετά την κατακύρωση της 

προμήθειας, αναλυτικά για κάθε είδος. 

                                                           Κάρυστος    9-8-2016 

            Θεωρήθηκε                                                                                         Ο Συντάξας 

Ο Δ/ντής  Τεχνικών Υπηρεσιών                                        Ο  Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών 

       

      Βαρελάς Κων/νος                                                                            Ξυνογαλάς Ιωάννης 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός με βάση έρευνα για τις τιμές που ισχύουν στο εμπόριο σε σχέση με τις 

τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει ο Δήμος με τη συγκεκριμένη μελέτη και προκειμένου τα προς 

προμήθεια είδη να ανταποκρίνονται στην ιδιαίτερη φύση εργασίας του προσωπικού του, έχουν ως 

εξής: 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗTΑ ΑΤΟΜΑ  
ΤΙΜΗ / 

ΤΕΜ 

ΣΥΝΟΛΟ  

ΤΙΜΗΣ 

1 Γάντια Γενικής Χρήσης με δέρμα Ζεύγη 528 22 2,20 1161,60 

2 Γάντια βαμβακερά με επικάλυψη νιτριλίου Ζεύγη 888 37 1,60 1420,80 

3 Γάντια ελαστικά μιας χρήσης 100/αδα 186 53 10,00 1860,00 

4 Γάντια πλεκτά nylon με επικάλυψη νιτριλίου Ζεύγη 528 22 1,40 739,20 

5 Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα Α1 Ρ2 
Τεμ. 

(10/άδα) 
114 17 15,00 1710,00 

6 
Ανακλαστικά γιλέκα με το λογότυπο του 

Δήμου 
Τεμ. 16 16 6,00 96,00 

7 Νιτσεράδες Σετ 24 24 20,00 480,00 

8 Γαλότσες ασφαλείας Ζεύγη 24 24 19,00 456,00 

9 Άρβυλα ασφαλείας Ζεύγη 44 44 50,00 2200,00 

10 Επιγονατίδες Ζεύγη 8 8 23,00 184,00 

11 Φόρμες εργασίας μιας χρήσης (σκάφανδρα) Τεμ. 36 36 3,95 142,20 

12 Ανακλαστικός κώνος σήμανσης Τεμ. 4 3 20,00 80,00 

13 Ρόμπα Τεμ. 9 9 20,00 180,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.     10.709,80 

 ΦΠΑ 24%     2.570,35 

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ     13.280,15€ 

 

 

 

Κάρυστος  9-8-2016 

   Θεωρήθηκε                                                                                           Ο Συντάξας 

Ο Δ/ντής  Τεχνικών Υπηρεσιών                                       Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών 

 

Βαρελάς Κων/νος                                                                       Ξυνογαλάς Ιωάννης 
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        ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Άρθρο 1
ο
 : Αντικείμενο της προμήθειας 

Αντικείμενο της παρούσας συγγραφής είναι ο καθορισμός των όρων βάσει των οποίων θα 

διενεργηθεί από το Δήμο Καρύστου η προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό του 

δήμου, έτους 2016, ενδεικτικού προϋπολογισμού 13.300,00 €  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

24%), που θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. 

Άρθρο 2
ο
 : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας   

Απευθείας ανάθεση διότι το όριο του προϋπ/σμού δεν ξεπερνά τις 20.000€ και η προμήθεια κρίνεται 

επείγουσα για την ασφάλεια των εργαζομένων του Δήμου Καρύστου. 

Άρθρο 3
ο
 : Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από: 

1.   Τις διατάξεις του αρ. 58 του Ν.3852/2010 

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και Ν.4403/2016 

3. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ¨Πρόγραμμα διαύγεια¨» 

και της παρ. 1 του αρ. 23 του Ν. 4210/2013 

4. Της παρ. 4 του αρ. 209 του Ν. 3463/2006 όπως αναδιατυπώθηκε με τη παρ.3 του αρ. 22 τυ Ν. 

3536/2007. 

5. Της παρ. 9 του αρ.209 του Ν.3463/2006 όπως προστέθηκε με την παρ.13 του αρ. 20 του 

Ν.3731/2008 και διατηρήθηκε με την περ.38 της παρ.1 του αρ.377 του Ν.4412/2016. 

6. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ Β΄/11-10-2006) «Παροχή μέσων 

ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής» 

7. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και τις λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα τεύχη της παρούσας και 

γενικότερα κάθε διάταξη, νόμος, απόφαση, εγκύκλιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 

παρούσας προμήθειας, έστω και αν δεν αναφέρεται παραπάνω. 

8. Τις προβλεπόμενες πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικ.έτους 2016. 

Οι προμηθευτές οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία ανάδειξης μειοδότη για την εν 

λόγω προμήθεια, θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορές οι οποίες θα συμπεριλαμβάνουν το σύνολο των 

προς προμήθεια ειδών. 

Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των ειδών και ποσοτήτων. 

Άρθρο 4
ο
 : Σύμβαση 

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος, 

υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 20 μέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 

πρόσκλησης. 

Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα είδη με τα οποία θα 

προμηθεύσει το Δήμο Καρύστου θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των  τεχνικών 

προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της προσφοράς, ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης 

ποιότητας και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. 

Άρθρο 6
ο
 : Παραλαβή υλικών 

Ο χρόνος και τόπος προμηθευόμενων ειδών θα καθορίζονται με έγγραφο της υπηρεσίας προς 

τον ανάδοχο μέσα στη συμβατική προθεσμία. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την προμήθεια 

μέσα σε δέκα -10- μέρες από την λήψη του σχετικού εγγράφου. 

Τόπος παράδοσης: Η παράδοση με δαπάνες του προμηθευτή θα γίνει στα Γραφεία των 

Τεχνικών Υπηρεσιών Καρύστου (Σφαγεία) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής. 

Τρόπος παράδοσης: Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή και με δικά του 

μεταφορικά μέσα 

Άρθρο 5
ο
 : Λόγοι αποκλεισμού 

Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 6
ο
 : Πλημμελής κατασκευή 

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν απολύτως τις προδιαγραφές της μελέτης. Εάν η 

κατασκευή και η λειτουργία των υπό προμήθεια υλικών δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης ή 
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εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώση αυτές, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις με δικά του έξοδα . 

Άρθρο 7
ο
 :Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και 

κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας.  

Άρθρο 8
ο
 :Αναθεώρηση τιμών-όροι προσφοράς 

Οι τιμές της μελέτης παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες και δεν υπόκεινται σε καμμία 

αναθεώρηση για κανένα λόγο. 

Άρθρο 9
ο
 : Παραλαβή-ασφάλεια 

Κατά την εκφόρτωση κάθε αποστολής θα διενεργείται ποσοτική παραλαβή των εφοδίων από 

την επιτροπή παραλαβής η οποία συστήνεται από τον εργοδότη. Κατά την παραλαβή αυτή μπορεί να 

παρευρίσκεται και εκπρόσωπος του προμηθευτή. Κάθε φθορά αναφέρεται στο πρωτόκολλο. Η 

επιτροπή αυτή καταμετρά λεπτομερώς τις ποσότητες των υλικών που παραδίδονται, τα συνοδευτικά 

έγγραφα και ελέγχει τη συμφωνία αυτών με την προμήθεια και τη συγγραφή υποχρεώσεων. 

Κατά την διαδικασία της παραλαβής των υλικών σε καμία περίπτωση ο δήμος δεν φέρει 

ευθύνη σε ατυχήματα του προσωπικού του αναδόχου, φθορές σε μηχανικά μέσα αυτού, φθορές σε 

ξένη ιδιοκτησία. 

Άρθρο 11
ο
 : Πληρωμή προμηθευτή 

              Η πληρωμή του αναδόχου/προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας 

νομοθεσίας και μετά την προσκόμιση των διαφόρων ειδών της προμήθειας. 

 

 

 

                                           Κάρυστος    9-8-2016 

 

                 Θεωρήθηκε                                                                               Ο Συντάξας 

                                                                        

Ο Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών                                Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών 

 

           Βαρελάς Κων/νος                                                                    Ξυνογαλάς Ιωάννης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ  

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                    ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2016 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗTΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 
 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Γάντια Γενικής Χρήσης με δέρμα Ζεύγη 528  

 

2 Γάντια βαμβακερά με επικάλυψη νιτριλίου Ζεύγη 888  

 

3 Γάντια ελαστικά μιας χρήσης 100/αδα 186  

 

4 Γάντια πλεκτά nylon με επικάλυψη νιτριλίου Ζεύγη 528  

 

5 Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα Α1 Ρ2 
Τεμ. 

(10/άδα) 
114  

 

6 Ανακλαστικά γιλέκα με το λογότυπο του Δήμου Τεμ. 16  

 

7 Νιτσεράδες Σετ 24  

 

8 Γαλότσες ασφαλείας Ζεύγη 24  

 

9 Άρβυλα ασφαλείας Ζεύγη 44  

 

10 Επιγονατίδες Ζεύγη 8  
 

11 Φόρμες εργασίας μιας χρήσης (σκάφανδρα) Τεμ. 36  
 

12 Ανακλαστικός κώνος σήμανσης Τεμ. 4  
 

13 Ρόμπα Τεμ. 9  
 

   ΣΥΝΟΛΟ 
 

   ΦΠΑ24% 
 

   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
 

 
Τιμή ολογράφως χωρίς ΦΠΑ:…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                         
 
 
 

                                                                          Ο προσφέρων 

 
 

                                                                       (Υπογραφή-σφραγίδα) 


