
 
 

                                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ                                                                                                                            
                                                                Α∆Α: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Ρόδος, 02/02/2021                                     

ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

      ∆.Ο.Π.Α.ΡΟ∆ΟΥ                                                                                                                                                      

Τµήµα Υπηρεσιών Υποστήριξης  

ΠΛΗΡ :Παπανικολάου Ζαχαρούλα  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ¨ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙ∆ΟΣ¨ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΚΡΙΘΕΙ ΩΣ 
ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   3288,02 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠ.Α ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ  

Κ.Α 10-6063 
Cpv:18100000-0 

   

ΑΠΟΦΑΣΗ   37 /2021 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Έχοντας υπόψη:  
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
 2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 
 3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 
του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 
 4) Το Ν. 4555/2018. 
 5) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012, όπως τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 26 του Ν.4585/2018 και είναι σε ισχύ από 24/12/2018.  
7) Την αναγκαιότητα για την προµήθεια ¨µέσων ατοµικής προστασίας¨  για τις ανάγκες του 
δικαιουµένου προσωπικού του  ∆ΟΠΑΡ για το έτος 2021 .  
8) Το µε αριθµό πρωτ.  341/02-02-2021 τεκµηριωµένο αίτηµα του ∆ιατάκτη περί 
αναγκαιότητας εκτέλεσης της δαπάνης.  
9) Το ότι η συγκεκριµένη δαπάνη έχει αναληφθεί νόµιµα σε βάρος των Κ.Α. 10-6063   του 
Προϋπολογισµού  οικ έτους 2021  και καταχωρήθηκε στο µητρώο δεσµεύσεων µε α/α 1 
10)Την απόφαση 770/2019  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ρόδου και την 
υπ΄αρ 207/2019 απόφαση ∆Σ του ∆ΟΠΑΡ που Ορίζεται Πρόεδρος ο κος Coliadis Alexandre-
Basile . 

  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

 
Α. Την ∆ιενέργεια Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την  Προµήθεια µέσων 
ατοµικής προστασίας ¨λοιπές παροχές σε είδος¨ για τις ανάγκες του ∆.Ο.Π.Α.Ρ για το έτος 
2021. Η ανάθεση της προµήθειας  θα γίνει µε απευθείας ανάθεση του Προέδρου  σύµφωνα 
µε το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 , µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή εφόσον 
έχει κριθεί ως αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος  συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού 3288,02 ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α   ΚΑ 10-6063 cpv: 18100000-0 
 Εγκρίνουµε τις τεχνικές προδιαγραφές των απαιτούµενων προµηθειών   οι οποίες 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας . 

 
Οι ενδιαφερόµενοι θα καταθέσουν προσφορά για τo σύνολο των  αναγραφόµενων  

προµηθειών .Οι προσφορές θα κατατίθενται  στο πρωτόκολλο του ∆ΟΠΑΡ ,Υπόψη κας 
Τσαµπίκας Τσούνου ή Γιακουµάκη Μαρίας  ∆ιαγοριδών 3 Ρόδος 85100 , µέχρι και την 

Τετάρτη   10 Φεβρουαρίου   2021 και καταληκτική ώρα κατάθεσης προσφοράς 

ώρα 12:00 µ.µ.  



ΑΔΑ: 6ΟΖΙΟΚ7Β-ΔΦΗ



 
 

Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριµένη ανάθεση θα καλυφθεί από τον τρέχον 

προϋπολογισµό του Οργανισµού  σε βάρος του Κ.Α. 10-6063 . 
Η πληρωµή του συµβατικού ποσού θα γίνεται µε την έκδοση εντάλµατος πληρωµής, 

µετά την υποβολή από τον ανάδοχο ισόποσου εξοφλητικού τιµολογίου.  
 Αναφέρονται η συγγραφή υποχρεώσεων, οι ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη 

και σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση του αντικειµένου της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας. 

 Επίσης παρατίθεται έντυπο συµπλήρωσης οικονοµικής προσφοράς. 
 

                                                          O Πρόεδρος 
   
 

                                               COLIADIS ALEXANDRE BASILE    
 

     ΤΙΤΛΟΣ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ  

                                             ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ¨ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ  

                                             ΣΕ ΕΙ∆ΟΣ¨  Κ.Α:10-6063 

                                   CPV: 18100000-0 
 

 

      

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ   

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την προµήθεια µέσων ατοµικής 
προστασίας για την κάλυψη των αναγκών του δικαιούµενου προσωπικού, που 
εργάζεται στο ∆.Ο.Π.Α.Ρ. 

Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται η προµήθεια των ειδών, η φόρτωση και η 
εκφόρτωση, καθώς και η µµεταφορά των ειδών στους χώρους και κατά το χρόνο 
που ορίζονται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και στην Τεχνική Περιγραφή, κατόπιν 
συνεννόησης µε τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λάβει τα 
κατάλληλα µέτρα για την ασφαλή και απρόσκοπτη µεταφορά και παράδοση των 
παραπάνω ειδών. 

Τα είδη µε τα χαρακτηριστικά τους και οι ποσότητες αναφέρονται αναλυτικά 
στην Τεχνική Περιγραφή της παρούσας µελέτης. 

 

Τα προς προµήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι: 

 

ΓΑΝΤΙΑ 

 

1.ΓΑΝΤΙΑ ∆ΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 

Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποιες απαιτείται προστασία από απλούς µηχανικούς 
κινδύνους (τριβές, συµπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον (για εργαζόµενους 
σε απορριµµατοφόρα, οικοδοµές, κήπους, µηχανοτεχνίτες). 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20-25 εκ. Πάχος: 1-1,2 mm 

Υλικό κατασκευής: παλάµη, δάχτυλα και αντίχειρας από επεξεργασµένο βόειο 
δέρµα,µανσέτα και εξωτερικό µέρος από βαµβακερό ύφασµα µε ελαστική ταινία 
σύσφιξης στο άνω µέρος της παλάµης. Επίπεδα µηχανικών αντοχών : 2 (τριβή), 1 
(κοπή µε λεπίδα), 2 (διάχιση), 2 (διάτρηση) 

Σήµανση: CE,   προµηθευτής,   κωδικός   προϊόντος,   έτος   κατασκευής,   
κωδικοί µηχανικών αντοχών 2-1-2-2, εικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς 
κιδύνους     

Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 388+Α1: 2019  ΕΛΟΤ EN 420+A1: 2010 
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2.ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ 

Πεδίο  χρήσης:  για  προστασία  από  ισχυρά  χηµικά  ή  µικροοργανισµούς  (για 
εργαζόµενους στην καθαριότητα και για ψεκασµούς) 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.30 εκ., πάχος: 0,5 mm. 

Υλικό κατασκευής: εξωτερικά νιτρίλιο, εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό 
υλικό Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 1 (κοπή µε λεπίδα), 0 (διάσχιση), 1 
(διάτρηση) Σήµανση: CE,   προµηθευτής,   κωδικός   προϊόντος,   έτος   
κατασκευής,   κωδικοί 

µηχανικών αντοχών 3-1-0-1, εικονόσηµα προστασίας από µηχανικούς κινδύνους, 
χηµικές ουσίες και µικροοργανισµούς         

Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 388+Α1: 2019  ΕΛΟΤ EN 420+A1: 2010 ΕΛΟΤ EN ISO 374-1 
Ε3: 2016 ΕΛΟΤ EN 374-2 Ε3: 2015 ΕΛΟΤ ΕΝ 16523-1 

 

3.ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Πεδίο χρήσης: για αντιµετώπιση χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών 

xaρακτηριστικά: Μήκος περ.20 εκ., υλικό κατασκευής: νιτρίλιο Μηχανικές 
αντοχές : αδιάφορο αφού είναι µιας χρήσεως Μεγέθη: L- XL , Συσκευασία: κουτιά 
100/200 τεµ. 

Σήµανση: CE, προµηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσηµα 
προστασίας από χηµικές ουσίες και µικροοργανισµούς        

 Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN ISO 374-1 Ε3: 2016 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ: ΚΡΑΝΗ 

 

ΚΡΑΝΗ : Πεδίο χρήσης: για προστασία της κεφαλής σε χώρους όπου 
εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα, σε ηλεκτρολογικές 
εργασίες, στους απασχολούµενους σε οικοδοµικές εργασίες, στους 
χώρους υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων, σε εργασίες χρωµατισµών, 
στην αποχέτευση. 

Χαρακτηριστικά: Υλικό κατασκευής: εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό 
υλικό µε οπές αερισµού. Κεφαλόδεµα: στερεωµένο στο κέλυφος σε 4 
σηµεία, δυνατότητα ρύθµισης µεγέθους. 

Κατακόρυφοι ιµάντες κεφαλοδέµατος από συνθετικές ίνες ή µαλακό 
πλαστικό. Ρύθµιση ιµάντα αυχένα µε κοχλία µιας κίνησης για να 
ρυθµίζεται αφού έχει φορεθεί. Ανθιδρωτική επένδυση ιµάντα προσώπου 
από δέρµα, η οποία θα µπορεί να αφαιρείται για να πλένεται. Περίµετρος 
κεφαλής 51 έως 64 cm. 

Προστασία από ηλεκτρικό ρεύµα: 440 vac 

∆ιάρκεια ασφαλούς χρήσης: 3-5 χρόνια µετά την ηµεροµηνία κατασκευής 

Σήµανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, 
διηλεκτρική αντοχή: 440 vac, αυτοκόλλητη ετικέτα µε πληροφορίες 
ασφαλούς χρήσης, συντήρησης, αποθήκευσης. 

            Πρότυπα: ΕΛΟΤ ΕΝ 397:2012 

          Ηµίκρανο µε διαφανή προσωπίδα : 
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          Πεδίο χρήσης: Για προστασία από υγρά, για εργασίες καθαρισµού κάδων    
και χειρισµό χηµικών. 

            Χαρακτηριστικά:  Οπτικός  δίσκος,  µε  προστασία  έναντι  υγρών  ουσιών,  
επαρκή µηχανική αντοχή,  

           µε   αντοχή έναντι τριβής και θάµβωσης. Η προσαρµογή στο κεφάλι 
επιτυγχάνεται µε ειδικό στήριγµα. 

          Σήµανση:  Στο  στήριγµα  [CE,  Κατασκευαστής,  Έτος   κατασκευής,   
Μηχανική αντοχή (F )].  

         Στον      οπτικό δίσκο [Οπτική κλάση (1), Μηχανική αντοχή (F), Προστασία 
από υγρές χηµικές ουσίες (3),              Προστασία έναντι θάµβωσης (Ν), 
Προστασία έναντι τριβής (Κ) 

Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 166 E2: 2002 

 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ:  ΓΥΑΛΙΑ- ΑΣΠΙ∆ΙΑ – ΜΑΣΚΕΣ 

  Aσπίδιο προστασίας σε κλαδέµατα µε  βεζινοπρίονο  
Πεδίο χρήσης: για τους απασχολούµενες µε το χειρισµό βενζινοπρίονου 
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος µε µεταλλικό πλέγµα.   Η προσαρµογή στο 
κεφάλι θα επιτυγχάνεται µε ειδικό στήριγµα.Υλικό κατασκευής: πολυκαρβονικό ή 
άλλο πολυµερές Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση) 
Μηχανική αντοχή: κατηγορία F Στήριγµα: Μηχανική αντοχή: κατηγορία F (κρούση 
χαµηλής ενέργειας) Σήµανση: στο στήριγµα: CE, κατασκευαστής, έτος 
κατασκευής, F στον οπτικό δίσκο: 1-F 

 Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 166 E2: 2002 
 

Γυαλιά ασφαλείας κλειστού τύπου (µάσκα),για απασχολούµενους σε εργασίες 
που απαιτείται για προστασία από χηµικούς  ή και µηχανικούς κινδύνους όπως 
εργάτες και τεχνίτες κήπων (χρήση φυτοφαρµάκων, εκτινασσόµενα σωµατίδια), 
τεχνίτες οχηµάτων (χρήση διαλυτών και καυσίµων, εκτινασσόµενα σωµατίδια), 
ηλεκτρολόγοι οχηµάτων (χρήση υγρών µπαταριών ,εκτινασσόµενα σωµατίδια), 
ξυλουργοί (χρήση βαφών και διαλυτών, εκτινασσόµενα σωµατίδια), σιδεράς (χρήση 
βαφών και διαλυτών, εκτινασσόµενα σωµατίδια), ελαιοχρωµατιστές (χρήση βΑφών 
και διαλυτών, εκτινασσόµενα σωµατίδια), οικοδόµοι. 

Πρότυπα 

: EN 166 (1F-AS) 

Χαρακτηριστικά 

: Οπτικός δίσκος µεγάλος που να µην εµποδίζει την ορατότητα µε αντιθαµβωτική 
επένδυση µε αντοχή έναντι τριβής, πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου µε ιµάντα 
στερέωσης και προσαρµογής στο κεφάλι και οπές έµµεσου αερισµού.  

Σήµανση: Στο πλαίσιο[CE, Kατασκευαστής, Έτος κατασκευής, Μηχανική αντοχή (Β),  

Προστασία από υγρές χηµικές ουσίες (3), ΠροσΤασία από σκόνη (4)]. 

Στον οπτικό δίσκο [Οπτική κλάση (1), Μηχανική αντοχή (Β), Προστασία έναντι 
τριβής  

(Κ), Αντιθαµβωτική επένδυση (Ν), Προστασία από λειωµένα µέταλλα (9) 

ΓΥΑΛΛΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
Πεδίο χρήσης: προστασία οφθαλµών από σκόνες, υπολείµµατα κλπ 

Χαρακτηριστικά: Με ρυθµιζόµενα µήκη µπράτσων για ασφαλή και άνετη 
εφαρµογή ανάλογα µε το χρήστη. Απαλά άκρα που µειώνουν την πίεση. Με 
αντιχαρακτική και αντιθαµβωτική επίστρωση, από πολυκαρβονικό υλικό που 
απορροφούν το 99,9% των ακτίνων UVA & UVB, Σήµανση: CE, 
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καρασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, µέγεθος, Αντιθαµβωτική 
επίστρωση τύπου Scotchgard™ ή ισοδύναµου τύπου. 

Πρότυπα: EN 166:2001 

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 
Πεδίο χρήσης: σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς µήνες 

 Χαρακτηριστικά:  Οπτικός  δίσκος: Υλικό  κατασκευής:  πολυκαρβονικό  
ή άλλο πολυµερές Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή 
χρήση) 

Προστασία  από  την  ηλιακή  ακτινοβολία  (συµπεριλαµβανοµένου  του  
υπέρυθρου φάσµατος): 6 

Βαθµός απορρόφησης ακτινοβολίας: 2 ή 2,5.  Αντοχή σε τριβή: κατηγορία 
Κ  Βραχίονες:  ρυθµιζόµενου  µήκους  για  καλύτερη  προσαρµογή  
Μηχανική  αντοχή: κατηγορία F (κρούση χαµηλής ενέργειας) 

Σήµανση: στους βραχίονες: CE, κατασκευαστής, έτος 
κατασκευής, F στον οπτικό δίσκο: 1-6_2 (ή 6_2,5)-F_K 

Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 166 E2: 2002 ΕΛΟΤ EN 169 E3: 2003 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 

 

 

Φιλτροµάς 

κα Ρ1 ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΑ 

Πεδίο χρήσης : κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία από σκόνη και 
οργανικούς ρύπους 

 

Χαρακτηριστικά : Μάσκα µε ενσωµατωµένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης και 
ενεργό άνθρακα από συνθετικό υλικό µε διπλό ιµάντα προσαρµογής που θα 
καλύπτει µύτη, στόµα, και πηγούνι ∆ιατίθεται σε συσκευασίες ανά 20 τεµάχια. Αν 
τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής µπορεί να χρησιµοποιηθεί µέχρι ότου ο χρήστης 
αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του. 

  Πρότυπα ΕΝ 149 

  Σήµανση: Η µάσκα και τα φίλτρα έχουν ανεξίτηλα τυπωµένα 
τα εξής : CE 

FFP1 

Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής 
Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης. 

 

  ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΕΡΙΑ 
    Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες µε χηµικές ουσίες και µικροοργανισµούς 
όπως π.χ. σε  απορριµµάτοφόρα, σε καθαριότητα, νεκροταφεία, βαφές. 

Χαρακτηριστικά: Κυρίως µάσκα από συνθετικό υλικό µε ιµάντες προσαρµογής 
που θα καλύπτουν µύτη  στόµα και πιγούνι. Προτιµάται µάσκα µε διπλά  φίλτρα 
(χρώµατος καφέ και λευκού): Α1Ρ3 (έναντι οργανικών αερίων/ατµών/σωµατιδίων 
και για προστασία σε µικρές συγκεντρώσεις ρύπων) ή Α2Ρ3 -εφόσον διαθέτει η 
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κατασκευάστρια εταιρία- έναντι οργανικών αερίων/ατµών/σωµατιδίων και για 
προστασία σε µεσαίες συγκεντρώσεις ρύπων) 

Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό 

 
 
Σήµανση: η µάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωµένα τα 
εξής: CE, FF (filtering facepiece), κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος 
κατασκευής, ηµεροµηνία λήξεως φίλτρων, Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης, 
χρωµατικός κωδικός φίλτρων (καφέ και άσπρο) 

Πρότυπα: ΕΝ-140 για τη µάσκα και ΕΝ-141για τα φίλτρα. 

 

 

 

                                ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΑ 
 

 

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ (µε λογότυπο) 
Πεδίο χρήσης: για εργασίες κοντά σε κινούµενα οχήµατα (καθαριότητα 
, απορριµµάτοφόρα), στους απασχολούµενους µε ασφαλτοστρώσεις, 
στη σήµανση οδών, στην ύδρευση/αποχέτευση, στους εργάτες κήπων. 

Χαρακτηριστικά:  Γιλέκο  µε  έντονα  διακρινόµενο  χρώµα ακόµα  
και  σε  συνθήκες χαµηλού φωτισµού, µε δύο οριζόντιες λωρίδες από 
ειδικό ανακλαστικό υλικό. 

Υλικό κατασκευής: βαµβάκι (15%) και πολυεστέρας (85%) 

Σήµανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, 
κωδικοί 2-2 (επιφάνεια ανακλαστικού υλικού – συντελεστής 
αντανάκλασης) και εικονόσηµο για αντανακλαστικές ενδυµασίες 

 

Πρότυπα: ΕΝ ISO 20471 κλάση 2, EN ISO 13688 

Στο πίσω µέρος θα αναγράφεται µε κεφαλαία γράµµατα διαφορετικού 
χρώµατος η ένδειξη ∆.Ο.Π.Α.Ρ. 

 
 

Α∆ΙΑΒΡΟΧΕΣ  ΠΟ∆ΙΕΣ 
             Πεδίο  χρήσης:  στον  καθαρισµό  (πλύσιµο)  των  
απορριµµατοφόρων,  οχηµάτων, αυτοκινήτων και κάδων απορριµµάτων. 

Χαρακτηριστικά: ποδιές από συνθετικό υλικό 

Σήµανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο 
πιστοποίησης, έτος κατασκευής, εικονόσηµο προστασίας από χηµικές ουσίες   

Πρότυπα: ΕΝ-340, ΕΝ-467 
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ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

                                 

 

 

ΓΑΛΟΤΣΕΣ 
Πεδίο χρήσης: στους απασχολούµενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και 
τους υγρούς χώρους 

Χαρακτηριστικά: αδιάβροχο υπόδηµα τύπου C(=µπότα) 2(=από 
συνθετικό υλικό), από αντιστατικό υλικό, αβλαβής, άνετη, σταθερή, µε 
προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης έως 200 J, µε κλειστή φτέρνα 
και τακούνι απορρόφησης µηχανικής ενέργειας, µε προστατευτικό 
σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική σόλα µε αυλακώσεις . 

Σήµανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, 
µέγεθος, στη σόλα oil resistant 

Πρότυπα: ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2034, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20345 

 

ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πεδίο   χρήσης:   σε   όλους   τους   απασχολούµενους   των   
τεχνικών   συνεργείων ανεξαρτήτως εργασίας και οδηγών 
απορριµµατοφόρων 

Χαρακτηριστικά: υπόδηµα τύπου Β(=ηµιάρβυλο) 1(=από δέρµα), 
αδιάβροχο, από αντιστατικό υλικό, µε ύψος που να προστατεύει τα 
σφυρά, αβλαβές, άνετο, σταθερό, 

µε προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης έως 200 J, µε κλειστή  
φτέρνα  και τακούνι απορρόφησης µηχανικής ενέργειας, µε 
προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική σόλα µε 
αυλακώσεις. Ειδικά για τους ηλεκτρολόγους, το υπόδηµα θα πρέπει να 
έχει ανταπεξέλθει τη δοκιµή διηλεκτρικής αντοχής 5kV. Σήµανση: CE, 
κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, µέγεθος, 
σύµβολο S3. 

Πρότυπα: ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20344, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20345 

 

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 
Πεδίο χρήσης:  καθαρισµού εσωτερικών χώρων, µαγειρίων , κλπ 

Χαρακτηριστικά: υπόδηµα – S3 (ΕΝ ISO 20345), χαµηλό ή ηµιάρβυλο 
παπούτσι µη 

µεταλλικό εργασίας, ελαφριάς κατασκευής µε ανθεκτική PU εξωτερική 
σόλα από καουτσούκ για την αντίσταση σε ολίσθηση και απορρόφηση 
κραδασµών. Με ενίσχυση στα δάκτυλα µε συνθετικό υλικό και πέλµα 
από κέβλαρ. Τα υποδήµατα θα παραδίδονται σε ανεξάρτητο κουτί. 

Σήµανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής,    
στη σόλα : 

µέγεθος, σύµβολο S3, oil resistant. 

Πρότυπα: ΕΝ ISO 20345 
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ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ (µε λογότυπο) 
Πεδίο χρήσης: σε όλους τους εργαζόµενους των  τεχνικών  
συνεργείων  που απασχολούνται σε εργασίες εξωτερικού χώρου 

Χαρακτηριστικά: Θα είναι πλεκτά µε ενιαία πλέξη από 100% βµαµβάκι 
θα έχουν λάστιχο συγκράτησης και περιµετρική προέκταση σκίασης 
τουλάχιστον 10 εκ. Ρυθµιζόµενο µέγεθος µε ιµάντα στο πίσω µέρος 

Υλικό κατασκευής: Βαµβάκι 100% καλής ποιότητας που δεν θα 
φθείρεται. Χρώµα ανοιχτό χακί . Στο καπέλο θα αναγράφεται µε 
κεφαλαία γράµµατα η ένδειξη ∆.ΟΠ.Α.Ρ 

 Πρότυπα: CE 
 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ (t-shirt) (µε λογότυπο) 

Πεδίο χρήσης: στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, 
στους εργάτες κήπων και τους κηπουρούς, στους απασχολούµενους µε 
τα ασφαλτικά. (σε όλους τους εργαζόµενους στα τεχνικά συνεργεία) 
κλπ. 

 
                Χαρακτηριστικά : Μπλουζάκι (t-shirt) µε κοντό µανίκι, στρογγυλή 

λαιµόκοψη, λωρίδα   κάλυψης ραφών λαιµόκοψης, και λαιµόκοψη µε 
ραµµένη φάσα ελαστάν. Υλικό κατασκευής: Ύφασµα 100% βαµβάκι. 
Χρώµα Χακί σκούρο. 

Στη πλάτη του t-shirt θα υπάρχει τυπωµένο µε κεφαλαία γράµµατα η 
ένδειξη ∆.Ο.Π.Α.Ρ. 

 

 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Πεδίο χρήσης: στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, 
στους εργάτες κήπων και τους κηπουρούς, στους απασχολούµενους µε 
τα ασφαλτικά, σε όλους τους εργαζόµενους στα τεχνικά συνεργεία κλπ. 

Χαρακτηριστικά :  Υλικό  κατασκευής: 100%  βαµβάκι.  Βάρος 
υφάσµατος  200- 400gr/m2. Λάστιχο στο πίσω µέρος για ασφαλή 
εφαρµογή. Τσέπη κανόνα. Τσέπες πλαϊνές. Θα πρέπει να είναι άνετο µε 
καλή εφαρµογή. Χακί  µπλε σκούρο. 

 

 

 ΝΙΤΣΕΡΑ∆ΕΣ (πάνω – κάτω) 
Πεδίο χρήσης: στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες 
κήπων και τους κηπουρούς, στους απασχολούµενους µε τα ασφαλτικά. (σε όλους 
τους εργαζόµενους στα τεχνικά συνεργεία) 
Χαρακτηριστικά: επίπεδα µηχανικών αντοχών: αδιαβροχοποίηση:  3, διαπνοή : 3, 
αντοχή στη διάσχιση,αντοχή στη διάτρηση. 
Το σακάκι θα διαθέτει κουκούλα η οποία όταν δεν χρησιµοποιείται θα τοποθετείται 
σε θήκη στο πίσω µέρος της νιτσεράδας. Θα κλείνει µε Velcro ή φερµουάρ, ή πρες 
µπουτόν και θα διαθέτει τσέπες εσωτερικές, εξωτερικές ή συνδυασµό τους. Το 
παντελόνι θα διαθέτει ελαστική µέση. 
Για τα υποδήµατα και όλα τα είδη που χρειάζονται µεγέθη, ο προµηθευτής 
θα λάβει καταστάση από την υπηρεσία και βάσει αυτών θα γίνει η 
παράδοση, υποχρεούται δε να καταθέσει µετά την κατακύρωση δείγµατα 
από όλα τα µεγέθη, για την σωστότερη εφαρµογή των ειδών. 
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         ΕΠΙΓΟΝΑΤΊ∆ΕΣ:  
Πεδίο χρήσης: στους υδραυλικούς και στους εργάτες ύδρευσης 
αποχέτευσης 

Χαρακτηριστικά: Υλικό κατασκευής: εσωτερικά: από υλικό που  
επιτρέπει  την αναπνοή του δέρµατος, εξωτερικά από υλικό 
αντιολισθητικό, εύκαµπτο, ανθεκτικό στην τριβή και τις χηµικές ουσίες. 
Τα δύο άκρα των επιγονατίδων θα συνδέονται µε δύο ζεύγη ιµάντων 
που θα κλείνουν µε Velcro. 

Σήµανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής 

Πρότυπα: ΕΝ 14404:2004, EN A1:2010 ΕΝ 14404:2004 EN A1:2010 

ΜΠΟΥΦΑΝ Α∆ΙΑΒΡΟΧΟ (µε λογότυπο) 
Πεδίο χρήσης: στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, 
στους εργάτες κήπων και τους κηπουρούς, στους απασχολούµενους 
µε τα ασφαλτικά. (σε όλους τους εργαζόµενους στα τεχνικά συνεργεία) 
κλπ . 

Χαρακτηριστικά : Ψύχους από 300D Polyester Oxford µε PU, εσωτερικό - 
100% ταφτάς µε 180gr/m2 polyester και φωσφορίζουσες 
ανακλαστικές ταινίες. Να προσφέρει προστασία από τη βροχή και το 
δριµύ ψύχος. Ψηλός γιακάς µε επένδυση polar fleece 280gr/m2. Να 
φέρει διπλή αντανακλαστική ταινία στο στήθος και τα 

µανίκια. Να έχει αποσπώµενη κουκούλα, ή να µαζεύεται στο γιακά και 
τσέπες επενδεδυµένες µε ρυθµιζόµενες µανσέτες. Ραφές 
θερµοκολληµένες για  αξιοπιστία στην αδιαβροχοποίηση. Υλικό 
κατασκευής: Εξωτερικό: 300D polyester Oxford µε PU - Εσωτερικό: 100% 
ταφτάς polyester & φωσφορίζουσες ανακλαστικές ταινίες. Σήµανση: 
Εικονόσηµα µηχανικών αντοχών, Χρώµα µπλε σκούρο. Στο πίσω 
µέρος θα αναγράφεται µε κεφαλαία γράµµατα διαφορετικού 
χρώµατος η ένδειξη ∆.Ο.Π.Α.Ρ 

Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN343 Ε2:2019, ΕΛΟΤ EN342:2018 ISO 20471:2013+A1:2016 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Ο ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον πρέπει να 
καταθέσει οικονοµική προσφορά για το σύνολο των προµηθειών  και να τη 
συνοδεύει από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση 
των όρων της µελέτης . 
Η αξιολόγηση της προσφοράς /ών θα γίνει σύµφωνα µε την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά βάση τιµής εφόσον έχει κριθεί ως αποδεκτή µε 
βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος .   

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά µέσα) που καλείται να υποβάλει ο 
ανάδοχος είναι τα εξής: Α.Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου  

Β. Υπεύθυνη δήλωση εκ µέρους του οικονοµικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 1 του 
άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου η 
προαναφερόµενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ µέρους του νοµίµου 
εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και 
αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις 
ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως 
συµπληρώθηκε µε την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)  

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί µετά την 
κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, 
όπως προστέθηκε µε την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

Γ. Φορολογική ενηµερότητα 

∆. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

 

                                 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 
 

Α.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ.ΜΕΤ
Ρ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ.ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

∆ΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 ΓΑΝΤΙΑ 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ 
ΝΙΤΡΙΛΙΟ 

 

ΖΕΥΓΟΣ 

  

1,50 € 

 

                    225,00 
1 150 

 
2 

ΓΑΝΤΙΑ 
ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 
ΣΥΣΚ. ΤΩΝ 
100 

 
ΤΕΜ 

 
70 

 
11,30 € 791,00

3 ΓΑΝΤΙΑ 
∆ΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 

ΖΕΥΓΟΣ 30        2,50  75,00

 ΣΥΝΟΛΟ 1.091,00

 Φ.Π.Α. 6% 65,46
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 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 6%                 1.156,46€ 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

Α.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ.ΜΕΤ
Ρ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ ΜΟΝ ∆ΑΠΑΝΗ 
    
 
   1. 

ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ 
∆ΙΑΦΑΝΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙ∆Α: 

 

 
ΤΕΜ 

 
10 

6,00 € 
60,00

2. ΑΣΠΙ∆Α 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ 
ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΟ 

  ΤΕΜ 4 15,00 60,00

3. Φιλτροµάσκα Ρ1 
ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ 
ΑΝΘΡΑΚΑ 

 

ΤΕΜ 50 
1,00 

50,00

4.  

ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ 
ΑΕΡΙΑ 

ΤΕΜ 4 
27,00 

108,00

5. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ 
ΓΙΛΕΚΑ (µε 
λογότυπο) 

ΤΕΜ 15 
9,00 

135,00

6. Α∆ΙΑΒΡΟΧΕΣ 
ΠΟ∆ΙΕΣ  

ΤΕΜ 4 
15,00 

60,00

7. ΝΙΤΣΕΡΑ∆ΕΣ 
(πάνω-κάτω) 

ΤΕΜ 1 
45,00 

45,00

8. ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΖΕΥΓΑΡΙ 4 
15,00 

60,00

9. ΑΡΒΥΛΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΖΕΥΓΑΡΙ 6 
40,00 

240,00

10. ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 

ΖΕΥΓΑΡΙ 4 
35,00 

140,00

11. ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ 
ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ (µε 
λογότυπο) 

 

ΤΕΜΑΧΙΟ 10 
2,50 

25,00

12. ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ (t-
shirt) (µε 
λογότυπο) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 20 
5,00 

100,00
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13. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 10 
18,00 

180,00

  14.  
ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ∆ΕΣ 

 
ΖΕΥΓΟ 

Σ 

3  
22,00  

66,00

  15. ΚΡΑΝΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 3        15,00 45,00

16. ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ 
ΤΥΠΟΥ  

ΤΕΜΑΧΙΟ          3        10,00  
30,00 

17. ΓΥΑΛΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 
ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 5         7,00                   35,00 

18. ΜΠΟΥΦΑΝ 
Α∆ΙΑΒΡΟΧΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4       50,00 200,00

19. ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ∆ΕΣ 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΓΙΑ 
ΜΗΧΑΝΑΚΙ 
 
 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1      10,00 10,00    

20.  ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ 
ΜΗΧΑΝΑΚΙ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1     70,00 70,00

  
 

1719,00

                                                    ΕΝΙΑΙΟΣ Φ.Π.Α. 24% 412,56€

                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  
ΜΕ Φ.Π.Α ∆ΑΠΑΝΗ 

2.131,56€
 

Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους: 

 

1. Ο προµηθευτής επί ποινή αποκλεισµού να προσκοµίσει 
πιστοποιητικά των υλικών από πιστοποιηµένο φορέα δοκιµών 
χώρας µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα. Προσφορές χωρίς την 
προαναφερθείσα σήµανση και τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά 
δοκιµών, δεν γίνονται αποδεκτά για συµµετοχή στον διαγωνισµό 

2. Θα πρέπει τα υπό προµήθεια είδη να παραδοθούν στις αποθήκες 
του ∆.Ο.Π.Α.Ρ κατόπιν συνεννόησης και θα παραληφθούν από την 
αρµόδια επιτροπή, ενώ θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και 
τα δείγµατα. 

3. Εάν κάποιο είδος είναι ελαττωµατικό ή δεν ανταποκρίνεται στις 
προδιαγραφές , δεν θα παραλαµβάνεται από την επιτροπή και θα 
επιστρέφεται στον προµηθευτή. 

4. Ο ανάδοχος προµηθευτής υποχρεούται να προβεί σε επίδειξη 
χρήσης των ειδών ατοµικής προστασίας  και να εκπαιδεύσει το  
προσωπικό  του ∆.Ο.Π.Α.Ρ που θα χρησιµοποιήσει τα είδη 

5. Για όλα τα πρότυπα που είχε παύσει η ισχύς του και έχουν 
αντικατασταθεί µε καινούργια γίνονται δεκτά τα νέα αρκεί να είναι 
σύµφωνα µε την οδηγία 89/686/ΕΟΚ και των αντικαταστάσεων 
αυτής 2011/C 205/01. 
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Η παρούσα προµήθεια αφορά το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της 
σύβασης και έως 31-12-2021. Σε περίπτωση που οι ποσότητες ή ο 
προϋπολογισµός τελειώσουν  νωρίτερα  η σύβαση λύνεται αυτοµάτως. 

 

Η αρµόδια υπηρεσία του ∆.ΟΠ.Α.Ρ έχει το δικαίωµα να ελέγξει, εάν 
κρίνει απαραίτητο, δείγµα του προσφερόµενου προϊόντος ως προς τα ποιοτικά 
του χαρακτηριστικά. Μη συµµόρφωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του 
προϊόντος µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
µελέτης, δίνει τη δυνατότητα στην αρµόδια επιτροπή παραλαβής να µην 
παραλάβει το προϊόν και να προβεί σε δικές της ενέργειες. 

 

Οι τιµές που περιλαµβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό έχουν ληφθεί 
από το εµπόριο. Η εκτέλεση  της  µελέτης  –έργου  θα  γίνει  µε  την  
διενέργεια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος µε απευθείας 
ανάθεση τ ο υ  Π ρ ο έ δ ρ ο υ  για την προµήθεια µέσων ατοµικής 
προστασίας ¨λοιπές παροχές σε είδος¨ µε κωδικό 10-6063 και µε 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή εφόσον έχει κριθεί ως 
αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνολικού προϋπολογισµού 
3.288,02   ευρώ µαζί µε το Φ.Π.Α 24% CPV 18100000-0 . 

 

Η χρηµατοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους. 
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3. ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 

Άρθρο 1ο : Αντικείµενο συγγραφής  
 

¨Προµήθεια  µέσων ατοµικής προστασίας ¨λοιπές παροχές σε είδος  
µε Κ.Α  10-6063  µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή εφόσον 
έχει κριθεί ως αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους 
της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του ∆.Ο.Π.Α.Ρ 
για το έτος 2021  

 
Άρθρο 2  
 
Ισχύουσες διατάξεις.  
 

Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις του 
Ν.4412/16 και Ν.4555/18.  

Η πίστωση θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 10/6063 µε τίτλο « 
λοιπές παροχές σε είδος  »  του προϋπολογισµού 2021 του ∆.Ο.Π.Α.Ρ 
συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού 3288,02.cpv18100000-0. 
 
Άρθρο 3  
 
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας  
 

Η εκτέλεση της προµήθειας   αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε την 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του προέδρου σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν.4412/16, Ν.4555/18 και µε κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή τιµή εφόσον έχει κριθεί ως αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για τις ανάγκες του ∆.Ο.Π.Α.Ρ για το έτος 2021.  
 
Άρθρο 4  
Οι συµµετέχοντες υποψήφιοι θα πρέπει  να υποβάλλουν προσφορά για το 
σύνολο της προµήθειας.   
 
Άρθρο 5  
 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής  
 

Η προσφορά των ενδιαφεροµένων θα συνοδεύεται από:  
1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα 
δηλώνουν ότι:  
α) Τα προσφερόµενα είδη είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της 
µελέτης.  
β) Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των ειδών . 
 Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης Συγγραφής 
Υποχρεώσεων της προµήθειας και να συµφωνούν µε αυτούς.  
Ηµεροµηνία καταβολής προσφορών  έως και  την  Τετάρτη   10/02/2021  
και ώρα 12:00 µµ. στα γραφεία του ∆.Ο.Π.Α.Ρ .  
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Άρθρο 6  
 

Η  µεταφορά και παράδοση των προϊόντων θα γίνεται µε έξοδα του 
προµηθευτή, η οποία θα γίνεται τµηµατικά στην υπηρεσία κατόπιν 
συνεννόησης . 

  
 

ΑΡΘΡΟ 7 
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται στο διάστηµα του ενός µήνα  από την 
εκάστοτε παραγγελία των ειδών που θα γίνεται από το Γραφείο 
Προµηθειών µε έγγραφη παραγγελία (διατακτική). Τα προϊόντα θα 
παραγγέλνονται τµηµατικά και ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας. Ο 
προµηθευτής δεν έχει δικαίωµα να προβάλλει αδυναµία έγκαιρης 
παράδοσης οποιουδήποτε είδους, επικαλούµενος τυχόν δυσχέρεια 
εξευρέσεως στην αγορά του είδους αυτού ή των πρώτων υλών και γενικά 
υλικών που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του, γιατί η προσφορά 
του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την προµήθεια µέσα στα 
χρονικά όρια της σύµβασης. Η παράδοση των εµπορευµάτων θα γίνεται 
στις Υπηρεσίες του ∆.Ο.Π.Α.Ρ  µε έξοδα του προµηθευτή. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 
Κατά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών από το ∆.Ο.Π.Α.Ρ, 
εξετάζονται και διαπιστώνονται οι καταρχήν ‘ιδιότητες’ και οι τυχόν 
φθορές, ζηµιές, κτλ εξ αιτίας ελαττωµατικής κατασκευής ή κακής ποιότητας 
των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν ή κάποιας βλάβης που έπαθαν τα είδη 
κατά την µεταφορά τους στην αποθήκη του ∆.Ο.Π.Α.Ρ. Γι’ αυτό, αν ο 
προµηθευτής δεν προβεί µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες, 
αφότου ειδοποιηθεί από το ∆.Ο.Π.Α.Ρ για την  αντικατάσταση των ειδών 
που παρουσιάζουν οποιαδήποτε φύσεως ελάττωµα, ο ∆.Ο.Π.Α.Ρ θα 
δικαιούται, κατά απόλυτη κρίση του, να προβεί στην απόρριψη των υπό 
προµήθεια ειδών. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 
Ο προµηθευτής εγγυάται το σταθερό και αµετάβλητο της συµφωνηµένης 
τιµής µέχρι το τέλος της σύµβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 
Αν ο προµηθευτής καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση στο 
∆.Ο.Π.Α.Ρ έστω και ενός υλικού  πέρα από το συµφωνούµενο από το 
άρθρο 2 χρόνο, τότε ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος, εξ αιτίας της 
καθυστέρησης αυτής και µόνο, να καταβάλλει στο ∆.Ο.Π.Α.Ρ σαν ποινική 
ρήτρα 2 τοις χιλίοις για κάθε ηµέρα καθυστέρησης. 
 
ΑΡΘΡΟ 11 
Η δαπάνη της προµήθειας προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση 
που περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του έτους 2021 και στον κωδικό 
10-6063. 
 
ΑΡΘΡΟ 12 
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Ο προµηθευτής υπόκεινται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις. 
 
 
Άρθρο 13 

Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση 
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής 
ποσότητας των υλικών, µε απόφαση του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου ύστερα 
από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της 
σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
 
2. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η 
προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι 
µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 
θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης 
παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην 
προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, 
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. 
 
3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
  
Αρθρο 14 

Ενστάσεις: 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία 
άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την 
άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η 
ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της 
Οικονοµικής Επιτροπής του Οργανισµού . Για το παραδεκτό της άσκησης 
ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, 
η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις 
εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 15 
 
Τυχόν διαφορές µεταξύ ∆.Ο.Π.Α.Ρ και προµηθευτή, επιλύονται σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα Του Νόµου 4412/2016  
 

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆.Ο.Π.Α 
Ρόδου, ∆ιαγοριδών 3 και στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Ροδίων , 
85100 µας από σήµερα έως και την ηµέρα της διαδικασίας και να αναρτηθεί 
στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

                                                                Ο συντάξας          
 

                                                                                                                            
 
                                                            Παπανικολάου Ζαχαρούλα   
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 
Α.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ.ΜΕΤ

Ρ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ.ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

∆ΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 ΓΑΝΤΙΑ 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ 
ΝΙΤΡΙΛΙΟ 

 

ΖΕΥΓΟΣ 

   
1 150 

 
2 

ΓΑΝΤΙΑ 
ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 
ΣΥΣΚ. ΤΩΝ 
100 

 
ΤΕΜ 

 
70 

 

3 ΓΑΝΤΙΑ 
∆ΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 

ΖΕΥΓΟΣ 30  

 ΣΥΝΟΛΟ 

 Φ.Π.Α 6% 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

Α.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ.ΜΕΤ
Ρ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ ΜΟΝ ∆ΑΠΑΝΗ 
    
 
   1. 

ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ 
∆ΙΑΦΑΝΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙ∆Α: 

 

 
ΤΕΜ 

 
10 

 

2. ΑΣΠΙ∆Α 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ 
ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΟ 

  ΤΕΜ 4  

3. Φιλτροµάσκα Ρ1 
ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ 
ΑΝΘΡΑΚΑ 

 

ΤΕΜ 50 
 

4.  

ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ 
ΑΕΡΙΑ 

ΤΕΜ 4 
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5. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ 
ΓΙΛΕΚΑ (µε 
λογότυπο) 

ΤΕΜ 15 
 

6. Α∆ΙΑΒΡΟΧΕΣ 
ΠΟ∆ΙΕΣ  

ΤΕΜ 4 
 

7. ΝΙΤΣΕΡΑ∆ΕΣ 
(πάνω-κάτω) 

ΤΕΜ 1 
 

8. ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΖΕΥΓΑΡΙ 4 
 

9. ΑΡΒΥΛΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΖΕΥΓΑΡΙ 6 
 

10. ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 

ΖΕΥΓΑΡΙ 4 
 

11. ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ 
ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ (µε 
λογότυπο) 

 

ΤΕΜΑΧΙΟ 10 
 

12. ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ (t-
shirt) (µε 
λογότυπο) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 20 
 

13. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 10 
 

  14.  
ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ∆ΕΣ 

 
ΖΕΥΓΟ 

Σ 

3  

  15. ΚΡΑΝΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 3  

16. ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ 
ΤΥΠΟΥ  

ΤΕΜΑΧΙΟ          3  

17. ΓΥΑΛΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 
ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

18. ΜΠΟΥΦΑΝ 
Α∆ΙΑΒΡΟΧΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4  
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19 

 

19  

 

19. ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ∆ΕΣ 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΓΙΑ 
ΜΗΧΑΝΑΚΙ 
 
 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1  

20.  ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ 
ΜΗΧΑΝΑΚΙ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1  

 ΣΥΝΟΛΟ     

 Φ.Π.Α 24%    

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α    

 
 
   
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ    
 
 

  ……………………….                               ..…………………….. 
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