
1 

 

 

Δ  Η  Μ  Ο  Σ  Ι  Κ  Η       Ε  Π  Ι  Χ  Ε  Ι  Ρ  Η    Η 

 

Τ  Δ  Ρ  Ε  Τ    Η    -  Α  Π  Ο  Χ  Ε  Σ  Ε  Τ    Η     Κ Α Λ Α Μ Α Σ Α   

 

Δ.  Ε.  Τ.  Α.  Κ 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΘΕΡΙΝΟΤ & ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΤ 

ΣΤΠΟΤ  ΕΡΓΑΣΟΣΕΧΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ  ΣΗ Δ.Ε.Τ.Α  ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

 

                                ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ :  40.690,00  ΕΤΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.  

                                ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ :  64.12 

                                ΚΩΔ. CPV: 18110000-3 ΡΟΤΧΙΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΧΡΗΗ 

                                 

 

ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΕΤΧΗ 

 ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  

 ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 
Δ  Η  Μ  Ο  Σ  Ι  Κ  Η       Ε  Π  Ι  Χ  Ε  Ι  Ρ  Η    Η 

 
Τ  Δ  Ρ  Ε  Τ    Η    -  Α  Π  Ο  Χ  Ε  Σ  Ε  Τ    Η     Κ Α Λ Α Μ Α Σ Α   

 
Δ.  Ε.  Τ.  Α.  Κ 

 

 

«ΕΙΔΗ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΘΕΡΙΝΟΤ-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΣΤΠΟΤ ΕΡΓΑΣΟΣΕΧΝΙΚΟΤ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ  ΣΗ Δ.Ε.Τ.Α. ΚΑΛΑΜΑΣΑ» 

 

                                                           ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  

 

Όλα τα προσ προμικεια είδθ κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που 

αναφζρονται ςτθ μελζτθ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμό Κ.Τ.Α. 53361/11.10.06 (Φ.Ε.Κ. 1503 Β/11-

10-2006) περί «Παροχι μζςων ατομικισ προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των Ο.Σ.Α. και μζτρα 

προλθπτικισ ιατρικισ» όπωσ αυτι ςυμπλθρϊκθκε από τισ Αποφάςεισ ΣΣ.36586/2007 (ΦΕΚ 

1323 Β/30.07.07) και Οικ. 31119/2008 (ΦΕΚ 990 Β/28.05.08), και ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμό 

Κ.Τ.Α. 43726/2019 (Φ.Ε.Κ. 2208/Β/8-6-2019) περί «Παροχι μζςων ατομικισ προςταςίασ ςε 

υπαλλιλουσ των OTA αϋ και βϋ βακμοφ και των νομικϊν προςϊπων αυτϊν και μζτρα 

προλθπτικισ ιατρικισ», με τθν ανάλογθ ςιμανςθ. 

Όλα τα προςφερόμενα είδθ επί ποινι αποκλειςμοφ κα πρζπει να φζρουν πάνω τουσ τθν 

ςιμανςθ CE, τουσ κωδικοφσ των προτφπων που ικανοποιοφν και τα αντίςτοιχα εικονοςφμβολα. 

Για κάκε προςφερόμενο είδοσ επί ποινι αποκλειςμοφ κα υπάρχουν πλθροφοριακά ζντυπα με 

τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για τθν ποιότθτα του όπωσ και αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν 

πιςτοποίθςθσ των καταςκευαςτϊν-αντιπροςϊπων κατά ISO 9001. 

Επίςθσ κάκε υποψιφιοσ προμθκευτισ κα πρζπει να κατακζςει υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 

1599/86 όπου κα δθλϊνει ότι τα προςφερόμενα είδθ πλθροφν τισ ηθτοφμενεσ προδιαγραφζσ. 

τθν περίπτωςθ που τα προςκομιςκζντα δείγματα και το προςφερόμενο είδοσ κρικεί από τθν 

Επιτροπι Αξιολόγθςθσ ότι δεν πλθροί τουσ όρουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τότε ο 

διαγωνιηόμενοσ αποκλείεται από το ςυγκεκριμζνο είδοσ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ.  
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Ο ανάδοχοσ που κα προκφψει ανά  ενδεικτικό προχπολογιςμό κα προςκομίςει δείγματα από 

κάκε νοφμερο.  

Αναλυτικά οι Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ των Ειδϊν Ατομικισ Προςταςίασ ζχουν ωσ εξισ: 

 

ΝΙΣΕΡΑΔΕ ΚΑΜΠΑΡΝΣΙΝΑ. 

 Θα προςφζρουν προςταςία ςε εργαηόμενουσ που απαςχολοφνται ςε εξωτερικζσ εργαςίεσ. Θα 

είναι τφπου καμπαρντίνασ. Θα διακζτουν κουκοφλα, θ οποία όταν δεν κα χρθςιμοποιείται κα 

τοποκετείται ςε κικθ ςτο πίςω μζροσ τθσ νιτςεράδασ. Θα είναι καταςκευαςμζνεσ από 100% 

αδιάβροχο και αντιανεμικό PVC ι άλλο ανάλογο υλικό. Θα κλείνει μπροςτά με φερμουάρ ι 

τροφκσ,  κα αςφαλίηει και κα διακζτει τςζπεσ εςωτερικζσ, εξωτερικζσ ι ςυνδυαςμό τουσ. Θα 

φζρει εςωτερικι επζνδυςθ fleece.  

Χρϊμα κατά τθν προτίμθςθ τθσ υπθρεςίασ. Θα φζρει ανακλαςτικζσ ταινίεσ. το μζςο τθσ πλάτθσ 

τθσ νιτςεράδασ κα αναγράφεται με μπλζ κεφαλαία γράμματα φψουσ 10cm περίπου 

«Δ.Ε.Τ.Α.Κ». Θα διατίκενται  όλα τα απαραίτθτα μεγζκθ. Πρότυπο ΕΝ 340 και κα φζρουν τθν 

εξισ ςιμανςθ: CE / καταςκευαςτισ / κωδικόσ προϊόντοσ 

 

ΠΑΝΣΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΡΙΝΟ. 

 Παντελόνι εργαςίασ κερινό με ελαςτικι μζςθ και φερμουάρ, χρϊματοσ μπλε ςκοφρο. Θα 

διατίκενται  όλα τα απαραίτθτα μεγζκθ. Τλικό καταςκευισ: βαμβακερό 100% και να μθν 

ςυρρικνϊνεται πλζον του 3% , με δφο ανακλαςτικζσ ταινίεσ ςε κάκε μπατηάκι φάρδουσ 5cm θ 

κακεμία. Να φζρει τουλάχιςτον δφο τςζπεσ ςτο μπροςτινό μζροσ ςτο φψοσ τθσ μζςθσ και 

τουλάχιςτον μία πλαϊνι τςζπθ. 

 

ΠΑΝΣΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ. 

 Καταςκευαςμζνο από φφαςμα περιεκτικότθτασ τουλάχιςτον 35% βαμβάκι. 

 Σα κουμπιά ςτθν μζςθ να είναι τφπου prym button και με κουμπί κανονικό (διπλό κοφμπωμα) 

ι από κερμοςκλθρυνόμενο πλαςτικό (ανκεκτικά ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ ςιδερϊματοσ). 

Σο φερμουάρ κα είναι από αμετάβλθτο ανκεκτικό υλικό και οι άκρεσ του κα είναι καλά 

αςφαλιςμζνεσ για να αποφεφγεται το ξζφτιςμα του. Για τισ  ραφζσ κα χρθςιμοποιθκεί  

πολυεςτερικι κλωςτι ι ανάλογου τφπου υλικό για ζξτρα αντοχι.  

 Να διακζτει τουλάχιςτον 7 τςζπεσ  (για τοποκζτθςθ υλικϊν 2 μπροςτινζσ τςζπεσ , 2 τςζπεσ 

ςτουσ μθροφσ, κουμπί ι Velcro για μεγαλφτερθ αςφάλεια των αντικείμενων, 2 τςζπεσ ςτθν 

ζδρα (πίςω μζροσ ), 1 τςζπθ ςτο μπροςτινό μζροσ για τοποκζτθςθ εργαλείων ,τθλζφωνου, 

φακοφ κ.τ.λ) κατάλλθλου υφάςματοσ το οποίο κα ζχει υποςτεί Sanforized για τθν αποφυγι 

ςυςτολϊν κατά το πλφςιμο. 
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Για τον κακοριςμό των μεγεκϊν και τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ των υλικϊν καταςκευισ κακϊσ 

επίςθσ τθν απαραίτθτθ ςιμανςθ κα πρζπει να πλθροί τθσ προδιαγραφζσ του ΕΛΟΣ EN 340. 

 

ΜΠΛΟΤΖΑ Σ-SHIRT. 

 Μπλοφηα τφπου T-SHIRT με κοντό μανίκι, χρϊματοσ μπλζ μαρίν ι μπλζ ρουά με τυπωμζνο το 

λογότυπο τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ ςτθν πλάτθ και ςτο ςτικοσ. Θα διατίκενται  όλα τα απαραίτθτα μεγζκθ. 

Τλικό καταςκευισ: βαμβακερό 100%.  

 

ΚΑΠΕΛΑ ΣΤΠΟΤ ΣΖΟΚΕΤ. 

 Θα προςτατεφουν τουσ εργαηόμενουσ των εξωτερικϊν εργαςιϊν από τθν θλιακι ακτινοβολία. 

Θα είναι από βαμβακερό φφαςμα 100% και κα φζρουν γείςο για ςκίαςθ. 

Θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα το λογότυπο τθσ  «Δ.Ε.Τ.Α.Κ». 

 

ΑΚΑΚΙ  ΕΡΓΑΙΑ 

Σο ςακάκι  εργαςίασ κα ζχει πολυλειτουργικζσ τςζπεσ, μανςζτεσ ρεγκλάν, κα κλείνει μπροςτά 

με διπλό φερμουάρ και κα αςφαλίηει ενϊ κα φζρει κατ’ ελάχιςτο τρείσ τςζπεσ ςτο μπροςτινό 

εξωτερικό μζροσ, χρϊματοσ μπλζ μαρίν ι μπλζ ρουά με τυπωμζνο το λογότυπο τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ 

ςτο ςτικοσ. 

φνκεςθ: Διαγωνάλ 65% Πολυεςτζρασ, 35% Βαμβάκι 245/m2. 

 

ΓΙΛΕΚΟ ΕΡΓΑΙΑ 

Αμάνικο γιλζκο εργαςίασ με πολλαπλζσ τςζπεσ, φινίριςμα λοξό, ςφνκεςθσ: διαγωνάλ 65% 

Πολυεςτζρασ, 35% Βαμβάκι 245% g/m2. Χρϊματοσ μπλζ μαρίν ι μπλζ ρουά με τυπωμζνο το 

λογότυπο τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ ςτο ςτικοσ. 

 

ΜΠΛΟΤΖΑ ΕΡΓΑΙΑ 

 Σα υλικά καταςκευισ να είναι Polyester quick dry αντιιδρωτικό και 100% αναπνζων με 

πιςτοποίθςθ από τον καταςκευαςτι ι βαμβακερό 100% και να μθν ςυρρικνϊνεται πλζον του 

3% . Να ςτεγνϊνει γριγορα όταν βραχεί και να μθν ξεβάφει fade free. Σο πατρόν να είναι 

ραμμζνο με τον τφπο του athletic fit. Να είναι καταςκευαςμζνθ ςε ςχζδιο τφπου πόλο με γιακά 

και 3 κουμπιά. Να διακζτει μανςζτα ςτο μανίκι, διπλζσ ραφζσ και διπλό γιακά τφπου αντί roll 

colar (να μθν πζφτει και να τςαλακϊνει με τθν διάρκεια του χρόνου). Χρϊματοσ μπλζ μαρίν ι 

μπλζ ρουά. 
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ΜΠΟΤΦΑΝ ΕΡΓΑΙΑ 

Σο μπουφάν εργαςίασ κα είναι με αποςπϊμενα μανίκια που αφαιροφνται μετατρζποντασ το ςε 

αμάνικο, εςωτερικι αποςπϊμενθ επζνδυςθ για το κρφο και κουκοφλα (δυνατότθτα να κρφβεται 

ςε ειδικι κικθ όταν δεν χρθςιμοποιείται). 

Θ αντοχι των ινϊν του ςε εφελκυςμό κατά ΕΝ 13934 κα είναι τουλάχιςτον 950 Ν για το ςτθμόνι 

και 850 Ν για το υφάδι. 

Σα κουμπιά του κα καταςκευάηονται από κερμοςκλθρυνόμενο πλαςτικό και κα αντζχουν ςε 

κερμοκραςία ςιδερϊματοσ 150 C0.Σο φερμουάρ κα είναι από αμετάβλθτο ανκεκτικό πλαςτικό 

τφπου ςπιράλ ραμμζνο με ςυνκετικι ταινία. Οι άκρεσ του φερμουάρ κα είναι καλά 

αςφαλιςμζνεσ (ραμμζνεσ) για να αποφεφγεται το ξζφτιςμα του φερμουάρ. 

Για τον κακοριςμό των μεγεκϊν και τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ των υλικϊν καταςκευισ κακϊσ 

επίςθσ για τθν απαραίτθτθ ςιμανςθ κα πρζπει να πλθροί τισ προδιαγραφζσ του ΕΛΟΣ ΕΝ 340. 

Για τθν αντοχι ςτθ βροχι κα πλθροί τθσ προχποκζςεισ του ΕΝ 343:2003, κα ζχει κερμικι 

αντίςταςθ, διαπερατότθτα αζρα, κερμικι μόνωςθ τουλάχιςτον 2 βάςθσ του ΕΝ 14058:2004.  

Θα είναι ζνδυμα με υψθλι διακριτικότθτα, κλάςθσ υφάςματοσ  

Συπωμζνο λογότυπο τθσ «Δ.Ε.Τ.Α.Κ» ςτο ςτικοσ, το οποίο κα δοκεί από τθν Τπθρεςία. 

το μπουφάν εργαςίασ κα πρζπει να ζχει γίνει  τοποκζτθςθ αντανακλαςτικισ ταινίασ πλάτουσ 

5cm, ςτθν πλάτθ και  ςτα μανίκια , για προςταςία ςε χϊρουσ εργαςίασ με χαμθλό φωτιςμό.  

ΜΠΟΣΑΚΙΑ ΑΦΑΛΕΙΑ  

Ηεφγοσ μποτάκια αςφαλείασ, από δζρμα υδρόφοβο και ανκεκτικό φφαςμα Cordura® με ζλαςμα 

προςταςίασ ςτο μπροςτινό του μζροσ των δακτφλων, αντιολιςκθτικό ςε όλουσ τουσ τφπουσ 

δαπζδου ςε εςωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον και κα φζρουν ςιμανςθ SRC, ανκεκτικό ςε 

λάδια, μζταλλα, χθμικά, για προςταςία του ποδιοφ από εξωτερικζσ αιτίεσ που μπορεί να 

προκαλζςουν κακϊςεισ, τφπου Β κατά Ε17PROC006212022 2017-05-19 Ν ISO 20345, με 

κορδόνια που διζρχονται από κυλάκια εκατζρωκεν τθσ γλϊςςασ, διακζςιμο, ςε μεγζκθ 36-47, 

που κα κακοριςτοφν με ειδικι παραγγελία.  

Θ ςόλα κα είναι καταςκευαςμζνθ από πολυουρεκάνθ διπλισ επίςτρωςθσ δφο πυκνοτιτων, 

μιασ μαλακισ εςωτερικά για απορρόφθςθ κραδαςμϊν και μιασ ςκλθρισ εξωτερικά για αντοχι 

ςε χθμικά με ςιμανςθ FO , οξζα, λάδια, πετρελαιοειδι κτλ. τθν περιοχι του αςτραγάλου κα 

υπάρχει κατάλλθλο μαξιλάρι καταςκευαςμζνο από αφρϊδεσ υλικό για τθν προςταςία του 

αςτραγάλου. Θ γλϊςςα του υποδιματοσ κα είναι καταςκευαςμζνθ, με αφρϊδθ επζνδυςθ 

εςωτερικά για μεγαλφτερθ άνεςθ. Σα υποδιματα κα είναι αντιςτατικά, ϊςτε να 

ελαχιςτοποιοφν τισ θλεκτροςτατικζσ φορτίςεισ, διοχετεφοντασ τα θλεκτροςτατικά φορτία, 

απομακρφνοντασ ζτςι τον κίνδυνο ανάφλεξθσ με ςπινκιρα, κα ζχει θλεκτρικι αντίςταςθ 

μικρότερθ των 1000 ΜΩ. Θα είναι κατηγορίασ S3, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ ΕΝ 20345 και 
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κα ςυνοδεφονται από το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό καταλλθλόλθτασ (CE). Σζλοσ κα φζρει τθν 

παρακάτω ανεξίτθλθ ςιμανςθ: CE, -Καταςκευαςτι, -Κωδικόσ προϊόντοσ, -ιμανςθ S3 και FO - 

Θμερομθνία παραγωγισ, - EN ISO 20345:2007 και κα είναι ςυςκευαςμζνα ςε ανεξάρτθτο 

χάρτινο κουτί.  

ΠΑΠΟΤΣΙ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΣΩΝ (ΚΑΡΠΙΝΙ)  

Ηεφγοσ παπουτςιϊν εργαςίασ τφπου Α κατά ΕΝ ISO 20345 από δζρμα υδρόφοβο και ανκεκτικό 

φφαςμα Cordura® με ζλαςμα προςταςίασ ςτο μπροςτινό του μζροσ των δακτφλων, 

αντιολιςκθτικό ςε όλουσ τουσ τφπουσ δαπζδου ςε εςωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον και κα 

φζρουν ςιμανςθ SRC, ανκεκτικό ςε λάδια, μζταλλα, χθμικά, για προςταςία του ποδιοφ από 

εξωτερικζσ αιτίεσ που μπορεί να προκαλζςουν κακϊςεισ, κατά ΕΝ ISO 20345, με κορδόνια που 

διζρχονται από κυλάκια εκατζρωκεν τθσ γλϊςςασ, διακζςιμο, ςε μεγζκθ 36-47, που κα 

κακοριςτοφν με ειδικι παραγγελία. Θ ςόλα κα είναι καταςκευαςμζνθ από πολυουρεκάνθ 

διπλισ επίςτρωςθσ δφο πυκνοτιτων, μιασ μαλακισ εςωτερικά για απορρόφθςθ κραδαςμϊν και 

μιασ ςκλθρισ εξωτερικά για αντοχι ςε χθμικά με ςιμανςθ FO , οξζα, λάδια, πετρελαιοειδι κτλ. 

τθν περιοχι του αςτραγάλου κα υπάρχει κατάλλθλο μαξιλάρι καταςκευαςμζνο από αφρϊδεσ 

υλικό για τθν προςταςία του αςτραγάλου. Θ γλϊςςα του υποδιματοσ κα είναι 

καταςκευαςμζνθ, με αφρϊδθ επζνδυςθ εςωτερικά για μεγαλφτερθ άνεςθ. Θα είναι κατθγορίασ 

S3, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ ΕΝ 20345 και κα ςυνοδεφονται από το αντίςτοιχο 

πιςτοποιθτικό καταλλθλόλθτασ (CE). Σζλοσ κα φζρει τθν παρακάτω ανεξίτθλθ ςιμανςθ: CE, -

Καταςκευαςτι, -Κωδικόσ προϊόντοσ, -ιμανςθ S3 και FO - Θμερομθνία παραγωγισ, - EN ISO 

20345:2007 και κα είναι ςυςκευαςμζνα ςε ανεξάρτθτο χάρτινο κουτί.  

ε όλα τα είδη θα είναι κεντημζνο με ανεξίτηλα χρώματα το λογότυπο τησ Δ.Ε.Τ.Α.K, το 

κόςτοσ του οποίου θα ςυμπεριλαμβάνεται ςτην προςφορά. Σο ςημείο εκτφπωςησ και τισ 

διαςτάςεισ θα υποδείξει η Δ.Ε.Τ.Α.K. 

 

 ΠΡΟΟΧΗ: ΣΗΝ ΚΟΤΣΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΣΑΙ ΕΤΔΙΑΚΡΙΣΑ ΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΤ ΚΑΘΩ ΚΑΙ Ο ΣΙΣΛΟ: ΔΕΙΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΙΔΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΘΕΡΙΝΟΤ-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΣΤΠΟΤ ΕΡΓΑΣΟΣΕΧΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

ΣΗ Δ.Ε.Τ.Α. ΚΑΛΑΜΑΣΑ».Σα προςκομιςκζντα δείγματα μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ και 

τθν ανάδειξθ μειοδότθ κα επιςτραφοφν ςτουσ απορριφκζντεσ, ενϊ ςτον μειοδότθ μετά τθν 

οριςτικι παραλαβι των ειδϊν.  

 

 

 

Καλαμάτα Δεκζμβριοσ 2020 
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Δ  Η  Μ  Ο  Σ  Ι  Κ  Η       Ε  Π  Ι  Χ  Ε  Ι  Ρ  Η    Η 

Τ  Δ  Ρ  Ε  Τ    Η    -  Α  Π  Ο  Χ  Ε  Σ  Ε  Τ    Η     Κ Α Λ Α Μ Α Σ Α   

Δ.  Ε.  Τ.  Α.  Κ 

 
 
 
 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΘΕΡΙΝΟΤ-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΤ 
ΣΤΠΟΤ ΕΡΓΑΣΟΣΕΧΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Δ.Ε.Τ.Α ΚΑΛΑΜΑΣΑ » 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 40.690,00 ΕΤΡΩ ΠΛΕΟΝ  Φ.Π.Α. 
ΚΩΔΙΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 64.12 

 
 
 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 

Θ παροφςα μελζτθ αφορά τθν προμικεια μζςων ατομικισ προςταςίασ για τθν αςφάλεια του 

εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ τθσ Δ.Ε.Τ.Α Καλαμάτασ. 

 

φμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν Τ.Α. 53361/2006 (ΦΕΚ 1503 Β/11-10-2006)  περί «Παροχι 

μζςων ατομικισ προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των Ο.Σ.Α. και μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ» όπωσ 

αυτι ςυμπλθρϊκθκε από τθν ΣΣ36586/2007 (ΦΕΚ 1323 Β/30.07.07) και Οικ. 31119/2008 (ΦΕΚ 

990 Β/28.05.08) και ςτθν Κ.Τ.Α . 43726/2019 (Φ.Ε.Κ. 2208/Β/8-6-2019) περί «Παροχι μζςων 

ατομικισ προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των OTA αϋ και βϋ βακμοφ και των νομικϊν προςϊπων 

αυτϊν και μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ» θ Δ.Ε.Τ.Α.Κ υποχρεοφται να προβαίνει ετθςίωσ ςτθν 

προμικεια μζςων ατομικισ προςταςίασ για το προςωπικό τθσ θ οποία κα πραγματοποιθκεί 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 

 Σου Ν. 3463/ΦΕΚ 114Α΄/08-06-2006 «Κφρωςθ  του Κϊδικα Διμων & Κοινοτιτων». 
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 Σου Ν.3852/ΦΕΚ 87Α΄/07-06-2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ –Πρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

 Σου Ν. 3861/ΦΕΚ 112Α΄/13-07-2010 «Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ – Ανάρτθςθ Νόμων & 

Πράξεων ςτο Διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαφγεια- και άλλεσ διατάξεισ». 

 Σθν Κ.Τ.Α. 53361/02-10-2006 (ΦΕΚ 1503/11-10-2006) «Παροχι μζςων ατομικισ 

προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των Ο. Σ. Α. και μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ». 

 Σο Ν. 4281/ΦΕΚ 160Α΄/08-08-2014 «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ 

οικονομίασ, οργανωτικά κζματα Τπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ». 

 Σου Ν. 4412/ΦΕΚ 147Α΄/08-08-2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και 

Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 Σθν Κ.Τ.Α. 43726/2019 (Φ.Ε.Κ. 2208/Β/8-6-2019) «Παροχι μζςων ατομικισ προςταςίασ 

ςε υπαλλιλουσ των OTA αϋ και βϋ βακμοφ και των νομικϊν προςϊπων αυτϊν και μζτρα 

προλθπτικισ ιατρικισ» 

Οι ποςότθτεσ των ειδϊν υπολογίςκθκαν ϊςτε να καλφπτουν τισ ανάγκεσ των κακθκόντων των 

εργαηομζνων, προςαυξθμζνεσ ςτο βακμό των αναμενομζνων φκορϊν για άμεςθ 

αντικατάςταςθ. Οι οδθγίεσ και τα  ςτοιχεία χορθγικθκαν από τον Σεχνικό Αςφαλείασ τθσ 

Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

Σα προσ προμικεια είδθ κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που 

αναφζρονται ςτθ μελζτθ. 

Ο προχπολογιςμόσ για τθν προμικεια ανζρχεται ςτο ποςό των 40.690,00€ πλζον Φ.Π.Α 24% 

(κωδ. Προχπολογιςμοφ:64.12/2020), CPV:18110000-3. 

Οι τιμζσ μονάδασ για κάκε είδοσ ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ παροφςασ μελζτθσ 

εκτιμικθκαν με βάςθ ζρευνα αγοράσ από το ελεφκερο εμπόριο.  

 

 

 

 

 

 

Καλαμάτα Δεκζμβριοσ 2020 
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Δ  Η  Μ  Ο  Σ  Ι  Κ  Η       Ε  Π  Ι  Χ  Ε  Ι  Ρ  Η    Η 

Τ  Δ  Ρ  Ε  Τ    Η    -  Α  Π  Ο  Χ  Ε  Σ  Ε  Τ    Η     Κ Α Λ Α Μ Α Σ Α   

Δ.  Ε.  Τ.  Α.  Κ 

 
 
 
 
 
 
 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΘΕΡΙΝΟΤ-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΤ 
ΣΤΠΟΤ ΕΡΓΑΣΟΣΕΧΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Δ.Ε.Τ.Α ΚΑΛΑΜΑΣΑ » 

 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 40.690,00  ΕΤΡΩ ΠΛΕΟΝ  Φ.Π.Α. 
ΚΩΔΙΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 64.12 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  ΜΕΛΕΣΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Καλαμάτα Δεκζμβριοσ 2020 

 
 
 
 



10 

 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ                

 

Α/Α                   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΟΝΑΔΑ 
 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

 
ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΝΟΛΟ 

 
1. 

 
ΝΙΣΕΡΑΔΑ ΚΑΠΑΡΝΣΙΝΑ ΣΕΜ. 60 30,00€ 1.800,00€ 

 
2. 

 
ΠΑΝΣΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΣΕΜ. 120 25,00€ 3.000,00€ 
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ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ 

  
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
   
   

ΣΡΑΒΑΚΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ 
 

 ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΙΛΕΙΑΔΗ 
ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

 
 

 
 
 

Δ  Η  Μ  Ο  Σ  Ι  Κ  Η       Ε  Π  Ι  Υ  Ε  Ι  Ρ  Η    Η 
Τ  Δ  Ρ  Ε  Τ    Η    -  Α  Π  Ο  Υ  Ε  Σ  Ε  Τ    Η     Κ Α Λ Α Μ Α Σ Α   

Δ.  Ε.  Τ.  Α.  Κ 
 
 

 
3. 

 
ΠΑΝΣΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΕΜ. 120 25,00€ 3.000,00€ 

 
4. 

 
ΜΠΛΟΤΖΑ T-SHIRT ΣΕΜ. 240 20,00€ 4.800,00€ 

 
5. 

 
ΚΑΠΕΛΑ ΣΤΠΟΤ JOKEY ΣΕΜ. 120 2,00€ 240,00€ 

 
6. 

 
ΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΜ. 120 45,00€ 5.400,00€ 

 
7. 

 
ΓΙΛΕΚΟ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΜ. 60 35,00€ 2.100,00€ 

 
8. 

 
ΜΠΛΟΤΖΑ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΜ. 240    30,00€ 7.200,00€ 

 
9. 

 
ΜΠΟΤΦΑΝ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΜ. 60    50,00€ 3.000,00€ 

 
10. 

 
ΤΠΟΔΗΜΑΣΑ ΑΦΑΛΕΙΑ S3 ΣΕΜ. 133    70,00€ 9.310,00€ 

 
11. 

 
ΤΠΟΔΗΜΑΣΑ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΡΠΙΝΙ ΣΕΜ. 12    70,00€ 840,00€ 

 
 

 
 
ΤΝΟΛΟ 

   
40.690,00€ 

 

  
  

Φ.Π.Α 
24% 

9.765,60€ 

     50.455,60€ 
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΘΕΡΙΝΟΤ-ΥΕΙΜΕΡΙΝΟΤ 

ΣΤΠΟΤ ΕΡΓΑΣΟΣΕΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Δ.Ε.Τ.Α ΚΑΛΑΜΑΣΑ » 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 40.690,00  ΕΤΡΩ ΠΛΕΟΝ  Φ.Π.Α. 
ΚΩΔΙΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 64.12 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

Καλαμάτα Δεκζμβριοσ 2020 
 

  

 
                   
 

Δ  Η  Μ  Ο  Σ  Ι  Κ  Η       Ε  Π  Ι  Χ  Ε  Ι  Ρ  Η    Η 
Τ  Δ  Ρ  Ε  Τ    Η    -  Α  Π  Ο  Χ  Ε  Σ  Ε  Τ    Η     Κ Α Λ Α Μ Α Σ Α   

Δ.  Ε.  Τ.  Α.  Κ 
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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΚΑΙ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ :  

Δ/ΝΘ :  

ΣΘΛ :  

FAX :  

Email   :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΑΜΑΣΑ  ……/……/…….. 
       Ο     ΠΡΟΦΕΡΩΝ   

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

 

 

Α/Α                   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΟΝΑΔΑ 
 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

 
ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΝΟΛΟ 
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ΚΑΛΑΜΑΣΑ  ……/……/…….. 
       Ο     ΠΡΟΦΕΡΩΝ   

 
 
 
 
 

 

 
1. 

 
ΝΙΣΕΡΑΔΑ ΚΑΠΑΡΝΣΙΝΑ ΣΕΜ. 60   

 
2. 

 
ΠΑΝΣΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΣΕΜ. 120   

 
3. 

 
ΠΑΝΣΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΕΜ. 120   

 
4. 

 
ΜΠΛΟΤΖΑ T-SHIRT ΣΕΜ. 240   

 
5. 

 
ΚΑΠΕΛΑ ΣΤΠΟΤ JOKEY ΣΕΜ. 120   

 
6. 

 
ΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΜ. 120   

 
7. 

 
ΓΙΛΕΚΟ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΜ. 60   

 
8. 

 
ΜΠΛΟΤΖΑ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΜ. 240      

 
9. 

 
ΜΠΟΤΦΑΝ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΜ. 60   

 
10. 

 
ΤΠΟΔΗΜΑΣΑ ΑΦΑΛΕΙΑ S3 ΣΕΜ. 133   

 
11. 

 
ΤΠΟΔΗΜΑΣΑ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΡΠΙΝΙ ΣΕΜ. 12   

 
 

 
 
ΤΝΟΛΟ 

    

  
  

Φ.Π.Α 
24% 
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Δ  Η  Μ  Ο  Σ  Ι  Κ  Η       Ε  Π  Ι  Υ  Ε  Ι  Ρ  Η    Η 
Τ  Δ  Ρ  Ε  Τ    Η    -  Α  Π  Ο  Υ  Ε  Σ  Ε  Τ    Η     Κ Α Λ Α Μ Α Σ Α   

Δ.  Ε.  Τ.  Α.  Κ 
 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

Αντικείμενο προμήθειασ 

 Θ παροφςα μελζτθ αφορά τθν προμικεια των ειδϊν ατομικισ προςταςίασ που απαιτείται για τθν 

κάλυψθ των αναγκϊν των εργαηομζνων τθσ Δ.Ε.Τ.Α Καλαμάτασ.  

ΑΡΘΡΟ 2ο 

 Ιςχφουςεσ διατάξεισ.  

2.1. Σο άρκρο 84 του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Αϋ) «Περί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των 

Δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ».  

2.2. Σο Ν. 2690/99 «Κφρωςθ του κϊδικα διοικθτικισ διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  

2.3. Σο Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων»  

2.4. Σο Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ − Πρόγραμμα Καλλικράτθσ»  

2.5. Σο Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Αϋ) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 

νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 

”Πρόγραμμα Διαφγεια” και άλλεσ διατάξεισ».  

2.6. Σο Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173/Αϋ) «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμόςιων ςυμβάςεων 

– Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/Ε.Ο.Κ. του υμβουλίου τθσ 21θσ 

Ιουνίου 1989 (L395) και τθν Οδθγία 92/13/Ε.Ο.Κ. του υμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992 (L 

76), όπωσ τροποποιικθκαν με τθν οδθγία 2007/66/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L 335).  

2.7. Σο Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Αϋ) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων 

και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων – Αντικατάςταςθ του ζκτου 

κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) – Προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και 

άλλεσ διατάξεισ».  

2.8. Σο Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α') «Εκνικό φςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων και 
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άλλεσ Διατάξεισ» 

2.9. Σο Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/19-3-2015) «Ρυκμίςεισ για τθ λιψθ άμεςων μζτρων για τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, τθν οργάνωςθ τθσ Κυβζρνθςθσ και των Κυβερνθτικϊν 

οργάνων και λοιπζσ διατάξεισ » (Άρκρο 37 – Εκνικό φςτθμα Θλεκτρονικϊν υμβάςεων )  

2.10.Σο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και 

Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>)  

2.11.Tθν Κ.Τ.Α των Τπ. Εςωτερικϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, Οικονομίασ και 

Οικονομικϊν – Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ Προςταςίασ, υπ’ αρικ. 53361/2006 (Φ.Ε.Κ. 1503/11-

10-2006) όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρικ. ΣΣ 36586 (Φ.Ε.Κ. 1323/30-07-2007) τθν υπ’ αρικ. 

οικ 31119 (Φ.Ε.Κ. 990/28-05-2008) και τθν υπ’ αρικ. 57419/13-11-2008 εγκφκλιο του Τπουργείου 

Εςωτερικϊν.  

2.12. Σθν Κ.Τ.Α  των Τπ. Εςωτερικϊν - Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ, υπ’ αρικ. 43726/2019 (Φ.Ε.Κ. 2208/Β/8-6-2019) περί «Παροχι μζςων ατομικισ 

προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των OTA αϋ και βϋ βακμοφ και των νομικϊν προςϊπων αυτϊν και 

μζτρα προλθπτικισιατρικισ.» 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

Σεφχη Διαγωνιςμοφ  

Σα τεφχθ που διατίκενται ςτουσ διαγωνιηόμενουσ για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό και τθν 

υποβολι προςφοράσ είναι τα παρακάτω: 

1) Περίλθψθ-Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ. 

2) Γενικι & Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων.  

3) Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ  

4) Σεχνικι Ζκκεςθ.  

5) Σιμολόγιο προςφοράσ του αναδόχου. 

6) Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ. 

  

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

Προςφορζσ - Σεχνικζσ προδιαγραφζσ . 

Κριτιριο κατακφρωςθσ ορίηεται θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 

αποκλειςτικά βάςθ τθσ τιμισ ανά είδοσ. Προςφορά γίνεται δεκτι για ζνα ι περιςςότερα είδθ, 

χωρίσ περιοριςμό των ειδϊν που μπορεί να ανατεκοφν ςε ζναν προςφζροντα, υπό τθν 
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προχπόκεςθ ότι θ προςφορά κα περιλαμβάνει το ςφνολο τθσ ποςότθτασ κάκε είδουσ του 

ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ.  

Σο τεφχοσ των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ μελζτθσ και ιςχφουν 

απόλυτα τα όςα περιγράφονται ςε αυτό και όλεσ οι απαιτιςεισ που περιλαμβάνονται.  

Ο ανάδοχοσ προμθκευτισ υποχρεοφται να προβεί ςε επίδειξθ χριςθσ των ειδϊν ατομικισ 

προςταςίασ και να εκπαιδεφςει το προςωπικό τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ που κα χρθςιμοποιιςει τα είδθ, αν 

τοφτο του ηθτθκεί.  

Οι ςυμμετζχοντεσ επί ποινι αποκλειςμοφ απαιτείται να προςκομίςουν: 

- πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ CE (όπου απαιτείται) από πιςτοποιθμζνο φορζα δοκιμϊν χϊρασ 

μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

-τεχνικό φυλλάδιο (κατά προτίμθςθ με ζγχρωμθ φωτογραφία και κείμενο ςτθν ελλθνικι ι 

αγγλικι γλϊςςα) . 

  

Θ μθ απόδειξθ φπαρξθσ τθσ ςιμανςθσ CE αποτελεί αιτία απόρριψθσ τθσ προςφοράσ εκτόσ αν το 

προϊόν εξαιρείται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ από τισ αντίςτοιχεσ Οδθγίεσ. 

Σο πιςτοποιθτικό CE εκδίδεται για ςυγκεκριμζνο προϊόν ι ςειρά προϊόντων που ρθτά πρζπει να 

αναφζρονται ι να αναγράφονται ςτα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά  (ι ςτθν διλωςθ ςυμμόρφωςθσ 

του καταςκευαςτι). 

το πιςτοποιθτικό CE (ι ςτθ διλωςθ ςυμμόρφωςθσ του καταςκευαςτι) είναι απαραίτθτο να 

προςδιορίηεται με οποιοδιποτε τρόπο το προϊόν για το οποίο ζχει εκδοκεί. ε περίπτωςθ που τα 

ηθτοφμενα από τθ μελζτθ εξαιροφνται, αυτό κα επιβεβαιϊνεται από τα αντίςτοιχα κατάλλθλα 

ζγγραφα τα οποία κα προςκομίςουν οι διαγωνιηόμενοι. 

Για όλα τα είδθ που χρειάηονται μεγζκθ, ο ανάδοχοσ προμθκευτισ κα λάβει καταςτάςεισ μετά  

τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και βάςει αυτϊν κα γίνει θ παράδοςθ. 

Οι προδιαγραφζσ οι οποίεσ αναφζρεται ότι κα πρζπει να πλθροφν τα ηθτοφμενα μζςα 

προςταςίασ είναι υποχρεωτικζσ. 

ε περίπτωςθ που οι ςυμμετζχοντεσ επικαλεςτοφν παρόμοιεσ προδιαγραφζσ, κα πρζπει να 

αποδείξουν προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα ζγγραφα ότι αυτζσ καλφπτουν τα οριηόμενα. 

ε κάκε περίπτωςθ επίκλθςθσ παρόμοιων με τισ ηθτοφμενεσ προδιαγραφζσ οι ςυμμετζχοντεσ ςτο 

διαγωνιςμό κα πρζπει να προςκομίηουν τα ςχετικά ζγγραφα, βεβαιϊςεισ, βιβλιογραφία και ό,τι 

άλλο κα είναι χριςιμο προκειμζνου να βεβαιϊνεται θ αντιςτοιχία των προτεινόμενων 

προδιαγραφϊν με τισ αναφερόμενεσ ςτθν παροφςα ςυγγραφι. 

Για όλα τα Πρότυπα που είχε παφςει θ ιςχφσ τουσ και ζχουν αντικαταςτακεί με καινοφρια, 

γίνονται δεκτά τα νζα αρκεί να αιτιολογείται ανά περίπτωςθ με τα κατάλλθλα ζγγραφα και να 
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είναι ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

το φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ πρζπει να ακολουκείται θ αρίκμθςθ των ειδϊν όπωσ αυτι 

αναφζρεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

Σρόποσ εκτζλεςησ  

Θ διενζργεια του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ κα πραγματοποιθκεί με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν 

πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά μόνο βάςει τιμισ ανά είδοσ, ςφμφωνα 

με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

 φμβαςη  

Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ, μετά τθν κοινοποίθςθ ς’ αυτόν τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ ςφμφωνα 

με το Νόμο, υποχρεοφνται να προςζλκει εντόσ οριςμζνου χρόνου από τθν ειδοποίθςθ του για τθν 

υπογραφι τθσ ςυμβάςεωσ. Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία τθσ προμικειασ. 

 Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν: 

 Παραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα.  

 Παραλιφκθκε οριςτικά (ποςοτικά και ποιοτικά) θ ποςότθτα που παραδόκθκε. 

 Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ. 

 Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα 

μζρθ.  

Θ χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δφο (2) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ. 

 

 

 

 

 ΑΡΘΡΟ 7ο 

 Ποιότητα ειδών - Χρόνοσ εγγφηςησ 

 Σα είδθ πρζπει να είναι άριςτθσ ποιότθτασ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ των αντίςτοιχων τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν τθσ παροφςασ μελζτθσ 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

υςκευαςία- Μεταφορά- Παραλαβή 
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 Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να λάβει όλα τα κατάλλθλα μζτρα, για τθ ςυςκευαςία, 

μεταφορά, φορτοεκφόρτωςθ και παράδοςθ των προσ προμικεια ειδϊν. Επίςθσ ο προμθκευτισ 

βαρφνεται για κάκε ηθμιά που πικανόν να γίνει από υπαιτιότθτα του ίδιου ι του προςωπικοφ του 

κατά τθν τοποκζτθςθ των ειδϊν ςτουσ χϊρουσ που κα υποδείξει θ Δ.Ε.Τ.Α.Κ.  

Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει τα προσ προμικεια είδθ ςυνοδευόμενα με 

όςα προβλζπονται και απαιτοφνται ςφμφωνα με τα ςυμβατικά ςτοιχεία και με τθν προςφορά. 

  ΑΡΘΡΟ 9ο  

Φόροι , τζλη , κρατήςεισ  

Ο ανάδοχοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, βαρφνεται με όλουσ τουσ φόρουσ, τζλθ και 

κρατιςεισ που ιςχφουν κατά τθν θμζρα τθσ ςφμβαςθσ, πλθν του Φ.Π.Α., ο οποίοσ βαρφνει τθν 

Δ.Ε.Τ.Α.Κ. Επιπλζον, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταβάλει ποςό που ανζρχεται ςε 0,07% επί του 

ςυνολικοφ τιμιματοσ, υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Εάν κατά τθν παραλαβι διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τισ ςυμβατικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, θ 

επιτροπι παραλαβισ μπορεί να προτείνει τθν τελεία απόρριψθ των παραλαμβανομζνων ειδϊν ι 

τθν αποκατάςταςθ των ανωμαλιϊν αυτϊν.  

ΑΡΘΡΟ 10ο  

Για όςα δεν αναφζρονται ςυγκεκριμζνα, ιςχφουν τα αναγραφόμενα ςτο Ν. 4412/2016. 

 

          

      ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ                                                                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΣΡΑΒΑΚΟΤ                                                                            ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΙΛΕΙΑΔΗ 

 

                                                                                                                          ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


