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                                                        ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

  ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΑΔΑ: ΨΧΞΦΩ1Ρ-0ΥΒ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                            

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                       Ρόδος, 16/9/2020 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ       Αριθμ. Πρωτ: 2/46037 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                     
Τηλ: 22410-35445 

ΠΡΟΣ: 

1. Γραφείο Δημάρχου 

2. Αντιδήμαρχο Οικονομικών 

3. Διεύθυνση Οικονομικών 

4. Τμήμα Προμηθειών 

5. Λογιστήριο 

6. Εμπορικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου. 

7. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών (για άμεση ανάρτηση 

στον πίνακα ανακοινώσεων, με απόδειξη). 

8. Γραφείο Μηχανογράφησης για ανάρτηση στην 

ιστοσελίδα του Δήμου, με απόδειξη. Η ανάρτηση να 

γίνει άμεσα με την παραλαβή του παρόντος. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  2034/2020 

 

Θέμα :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

(ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ) ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ  

 

 
 

Το Τμήμα προμηθειών έχοντας υπόψη: 

1. Άρθρο 3 παρ.1 περιπτ. ιδ Ν. 4623/2019 η οποία ορίζει ότι «ιδ) Η οικονομική 

επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, 

μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των 

περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας 

ανάθεση», συνεπώς και στις εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, όπως εν 

προκειμένω , να αποφασίσει για την απευθείας ανάθεση προμηθειών, 

παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων  σε εξαιρετικά 

επείγουσες περιπτώσεις. 

2. Άρθρο 32 παρ.2 του Ν.4412/2016: «2.Η διαδικασία με διαπραγμάτευση 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες 

συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω 

περιπτώσεις:  […] γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω 

κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την 

αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που 

προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με 

διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την 

αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 

απορρέουν από δική τους ευθύνη. 

3. Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  ΦΕΚ 55/τ.Α/ 11-3-2020. «3. α. Κατά το 

διάστημα λήψης των μέτρων της παρ. 1, για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, 

συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για                                                                                                                            

τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι Δήμοι και  
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οι Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ 

της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).» 

4. την Εγκύκλιο Δ1γ/ΓΠ οικ47265/24-7-2020 του Υπουργείου Υγείας με Θέμα: 

«Συστάσεις αναφορικά με την καθολική χρήση της μάσκας / ασπίδας 

προσώπου σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (τροφίμων και 

ποτών και παροχής υπηρεσιών) στα πλαίσια της πανδημίας COVID19.» 

5. τις Οδηγίες του ΕΟΔΥ που αναρτήθηκαν στις 5 Σεπτεμβρίου 2020 για τις 

βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Β' βάθμια) 

6. Άρθρο 326 - επιλογή διαδικασιών 

1. Για συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 

προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 263 

και στις διαδικασίες του συνοπτικού διαγωνισμού και της απευθείας 

ανάθεσης, σύμφωνα με τα τα άρθρο 327 και 328. Τα ανώτατα χρηματικά 

όρια των άρθρων 327 και 328, δύνανται να αναπροσαρμόζονται με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου 

Υπουργού. 

2. Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων κάτω των ορίων, δεν απαιτείται 

η σύμφωνη γνώμη της Αρχής. 

7.  Άρθρο 2 παρ. 2 περ. (γ) υποπερ. (δδ) του Ν. 4013/2011, «Οι αποφάσεις των 

αναθετουσών Αρχών που αφορούν την προσφυγή στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων, σύμφωνα με την 

περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 26 και τα άρθρα 32 και 269 του Ν. 

4412/2016 (ΑΊ47) εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, 

εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής, εφόσον οι συμβάσεις αυτές 

εμπίπτουν, λόγω της εκτιμώμενης αξίας τους, στο πεδίο εφαρμογής των 

Οδηγιών 2014/24/ΕΚ και 2014/25/ΕΚ, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην ελληνική 

έννομη τάξη με το Ν. 4412/2016. Κατά την άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας η 

Αρχή λαμβάνει υπόψη της τις γενικές αρχές του ενωσιακού και εθνικού 

δικαίου.»] 

8. Την αναγκαιότητα για την συγκεκριμένη προμήθεια λόγω του ανοίγματος των 

σχολικών μονάδων. 

9. Το ότι η συγκεκριμένη δαπάνη θα αναληφθεί νόμιμα σε βάρος του Κ.Α. 70-

6491.0001. 

10. Την απόφαση 4452/2019 του Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 

 

 

Α. Ανακοινώνει την πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση 

εγγράφων προσφορών για την «Προμήθεια Μέσων Προστασίας των εργαζομένων 

(Καθαρίστριες) στα σχολεία του Δήμου Ρόδου από τον Κορωνοϊό» ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 44.355,60 € με το ΦΠΑ,  και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 

προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)  

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να καταθέσουν προσφορά είτε για το σύνολο της 

προμήθειας είτε για κάθε είδος ξεχωριστά τηρουμένων πάντα των τεχνικών προδιαγραφών 

και της ισχύουσας νομοθεσίας.  

Η προμήθεια θα είναι μαζική ή τμηματική χωρίς καμιά πρόσθετη επιβάρυνση και θα 

πραγματοποιείται μετά από ενημέρωση του από την αρμόδια Διεύθυνση. Ο Δήμος δεν είναι 

υποχρεωμένος να εξαντλήσει το ανωτέρω ποσό. Έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέρος 

του ποσού αυτού, όχι όμως λιγότερο του 50%. Αυτό θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του.  

 Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνει στο τμήμα προμηθειών του Δήμου Ρόδου, 

Καποδιστρίου 3-5 στις 18/09/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. Για 





3 

 

 

περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα 

Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, στο τηλέφωνο: 22410-35445, στην κα. Βασίλα Ειρήνη 

 

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί, είναι αυτή της Απευθείας Ανάθεσης από την 

Οικονομική Επιτροπή μετά από κατάθεση έγγραφων προσφορών από τα 

ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι υποχρεούνται μαζί με τις 

προσφορές τους να προσκομίσουν : 

 

1. Πιστοποιητικά, στα οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς τους οι υποψήφιοι είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι 

ως προς τις υποχρεώσεις τους. 

2. Πιστοποιητικό επιμελητήριου της επαγγελματικής τους δραστηριότητας που να 

αναφέρει ότι είναι εγγεγραμμένοι και δεν χρωστάνε τις εισφορές τους για το 

2020. 

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 

τριμήνου (3) από την ημερομηνία του διαγωνισμού ή Υπεύθυνη Δήλωση από 

την οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, συμμετοχή σε εγκληματική 

οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα, νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική 

εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

 
Όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, τα νομιμοποιητικά πιστοποιητικά τα 

καταθέτουν ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές για Ο.Ε. και Ε.Ε., διαχειριστές για 

ΕΠΕ και πρόεδρος ή διευθύνων σύμβουλος για Α.Ε. Προκειμένου να προκύπτει ο 

νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά 

έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης με τις τροποποιήσεις του για 

Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ή το καταστατικό για Ο.Ε. και Ε.Ε. 

 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει με την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική 

καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% του συνολικού ποσού της προσφοράς του 

άνευ Φ.Π.Α. 

 

   Β. Οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και 

θα εγκριθούν με απόφαση της Ο.Ε. 

   Γ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους 

πόρους. Στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική 

πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 70-6491.0001.  
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   Δ. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της προμήθειας ορίζεται έως τις 30/12/2020 από την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης(συμβάσεων). Επίσης οι συμβάσεις δύνανται να 

ανανεωθούν για επιπλέον χρονικό διάστημα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016. 

   Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, 

μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. 

 ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, 

απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση 

ειδών. 

                                                                                                

                                                                      Ο Αντιδήμαρχος 

 

 

                                                                                  Τηλέμαχος Καμπούρης 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 
  

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, τα οποία θα 

χρησιμοποιηθούν για την προστασία των εργαζομένων στα σχολεία του Δήμου Ρόδου από 

τον κορωνοϊό, στα πλαίσια υλοποίησης: 

1) της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) – «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»  

2) της Εγκυκλίου Δ1γ/ΓΠ οικ47265/24-7-2020 του Υπουργείου Υγείας με Θέμα: 

«Συστάσεις αναφορικά με την καθολική χρήση της μάσκας / ασπίδας 

προσώπου σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (τροφίμων και 

ποτών και παροχής υπηρεσιών) στα πλαίσια της πανδημίας COVID19.» 

3) τις Οδηγίες του ΕΟΔΥ που αναρτήθηκαν στις 5 Σεπτεμβρίου 2020 για τις 

βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Β' βάθμια) 

Σημειώνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία προμήθειας Μέσων Ατομικής 

Προστασίας από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, η οποία καθυστερεί 

χρονικά διότι υπάρχουν δικαστικές προσφυγές από συμμετέχοντες οικονομικούς 

φορείς και η οποία δεν θα έχει ολοκληρωθεί έως το επικείμενο άνοιγμα των σχολικών 
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μονάδων. Η πανδημία του Covid-19 όμως η οποία συνεχίζεται και εκτιμάται ότι θα 

συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες καθιστά  επιτακτική την υλοποίησης της 

προμήθειας των μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων(καθαριστριών), για 

λόγους που άπτονται της ασφάλειας και της υγείας τόσο  των ίδιων όσο και του 

εκπαιδευτικού προσωπικού και των  παιδιών στις σχολικές υποδομές.  

Όλα τα μέσα θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα των τεχνικών προδιαγραφών 

που απαιτούνται, και χωρίζονται σε 4 ομάδες. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 44.355,60 € 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη), 

ανά είδος υλικού. 

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να καταθέσουν προσφορά είτε για το σύνολο της 

προμήθειας είτε για κάθε είδος ξεχωριστά. 

Η διάθεση Πίστωσης γίνεται από τον εγγεγραμμένο ΚΑΕ 70-6491.0001 που έχει 

προβλεφθεί στον Π/Υ έτους 2020. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

 

ΟΜΑΔΑ 1 

CPV 18143000-3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

Περιγραφή δαπάνης 

Μονάδα  

Μέτρησης  Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδος  

ΚΟΣΤΟΣ Τελικό 

Κόστος (€) 

/ΦΠΑ  6% 
ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ 

3PLY, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Τεμ. 5.000 0,50 2.500,00 2.650,00 

ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

ΠΛΕΝΟΜΕΝΕΣ , ΑΠΟ 
ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΥΦΑΣΜΑ, 

ΠΥΚΝΗΣ ΥΦΑΝΣΗΣ, 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ 
ΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΜΕ ΠΙΕΤΕΣ 

ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΩΣΤΕ ΝΑ 
ΞΕΔΙΠΛΩΝΟΥΝ 

Τεμ. 

 

2.000 

 

2,50 5.000,00 5.300,00 

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΕΓΕΘΗ (ΚΟΥΤΙ 100ΤΕΜ.) 

ΚΟΥΤΙ 1.000 9,00 
 

9.000,00 
9.540,00 

ΑΣΠΙΔΕΣ 
ΑΝΑΚΛΙΝΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΔΥΟ 

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 
Τεμ. 400 3,00 1.200,00 1.272,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1    17.700,00 18.762,00 

 

ΟΜΑΔΑ 2 

CPV 18143000-3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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Περιγραφή δαπάνης 

Μονάδα  

Μέτρησης  Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδος  

ΚΟΣΤΟΣ Τελικό 

Κόστος (€)/ 

ΦΠΑ 24% 
ΡΟΜΠΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΜΕ 
ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ  ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΗ 

ΤΕΜ 14.000 1,20 
 

16.800,00 20.832,00 

ΠΟΔΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ  
ΤΕΜ. 15.000 0,10 

 

1.500,00 
1.860,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2    18.300,00 22.692,00 

 

ΟΜΑΔΑ 3 

CPV 33631600-8 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 

 

Περιγραφή δαπάνης 
Μονάδα  

Μέτρησης  
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδος  

ΚΟΣΤΟΣ Τελικό Κόστος 

(€)/ ΦΠΑ 6% 

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ – 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΕ 

ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΜΕ 80% 

ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΗ 

ΑΛΚΟΟΛΗ ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 

1000 ml , ΣΥΜΒΑΤH ΜΕ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΕΠΙΤΟΙΧΕΙΟ  TORK 

 

Τα αντισηπτικά θα είναι 

σύμφωνα με τον 

Κανονισμό (EC) No. 

453/2010 και τα 

πρότυπα EN1500, EN 

12791 and EN14476 και 

Θα τηρούν τα όρια 

Αιθανόλης για την 

Ελλάδα OEL TWA 

(mg/m³): 1900 mg/m³ 

 

Τεμ. 200 9,30 1.860,00 
1.971,60 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3    1.860,00 1.971,60 

 

ΟΜΑΔΑ 4 

CPV 33631600-8 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 

 

Περιγραφή δαπάνης 

Μονάδα  

Μέτρησης  Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδος  

ΚΟΣΤΟΣ Τελικό 

Κόστος (€)/ 

ΦΠΑ 24% 

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ – 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΕ 

ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΜΕ 80% 

ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΗ 

ΑΛΚΟΟΛΗ ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 

1300 ml, ΣΥΜΒΑΤH ΜΕ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΕ ΚΟΛΟΝΑ 

ΕΠΙΣΤΥΛΙΟ, DIVERSEY 

CARE  

 

Τα αντισηπτικά θα είναι 

σύμφωνα με τον 

Κανονισμό (EC) No. 

453/2010 και τα 

πρότυπα EN1500, EN 

Τεμ. 50 15,00 

 

 

 

 

750,00 

930,00 
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12791 and EN14476 και 

Θα τηρούν τα όρια 

Αιθανόλης για την 

Ελλάδα OEL TWA 

(mg/m³): 1900 mg/m³ 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4    750,00 930,00 

 
 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  38.610,00 44.355,60 

 

 




