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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ 

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Μέσα ατομικής 

προστασίας εργαζομένων και μέτρα 

προληπτικής ιατρικής βάσει της 

απόφασης 5334        

 

 Α.Μ. : 189/17 
 

Προυπ. 60.000,00 € (με  24%Φ.Π.Α.) 

 
 

    ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει η προμήθεια  «Μέσα ατομικής 

προστασίας εργαζομένων και μέτρα προληπτικής ιατρικής βάσει της απόφασης 

5334» τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους για την 

κάλυψη των αναγκών του Δήμου  N.Φιλαδέλφειας-N.Xαλκηδόνας. 

Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια αναμένεται να ανέλθει στα 60.000€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% και θα βαρύνει τους: 

1.  Κ.Α. 02.20.6063.003 με τίτλο «Μέσα Ατομικής Προστασίας εργαζομένων & 

μέτρα Προληπτικής Ιατρικής βάσει της Αποφ. 5334» ποσού 20.000 €   

2.  Κ.Α. 02.30.6063.005 με τίτλο «Μέσα Ατομικής Προστασίας εργαζομένων & 

μέτρα Προληπτικής Ιατρικής βάσει της Αποφ.5334» ποσού 5.000 €   

3.  Κ.Α. 02.35.6063.005 με τίτλο «Μέσα Ατομικής Προστασίας εργαζομένων & 

μέτρα Προληπτικής Ιατρικής βάσει της Αποφ.5334» ποσού 17.000 €  

4. Κ.Α. 02.45.6063.010 με τίτλο «Μέσα Ατομικής Προστασίας εργαζομένων & 

μέτρα Προληπτικής Ιατρικής βάσει της Αποφ.5334» ποσού 10.000 €  

5. Κ.Α. 02.10.6063.003 με τίτλο «Μέσα Ατομικής Προστασίας εργαζομένων & 

μέτρα Προληπτικής Ιατρικής βάσει της Αποφ.5334» ποσού 8.000 €   

του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018. 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία 

του συνοπτικού διαγωνισμού κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων άρθρου 117 του Ν. 

4412/2016. , του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας και τις δ/ξεις του Ν. 

3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –

Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 

 

 
       Νέα Χαλκηδόνα  

 

                 Ο Συντάξας 

 

       

           Χρήστος Κίτσιος 

           Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ 

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Μέσα ατομικής 

προστασίας εργαζομένων και μέτρα 

προληπτικής ιατρικής βάσει της 

απόφασης 5334        

 

 Α.Μ. : 189/17 
 

Προυπ. 60.000,00 € (με  24%Φ.Π.Α.) 

 

 

    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ:  ΓΑΝΤΙΑ 

 

1.1. ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ 

 

1.1.1. Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς 

μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον 

(για εργαζόμενους σε απορριμματοφόρα, οικοδομές, κήπους, μηχανοτεχνίτες).  

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

           Υλικό κατασκευή από επεξεργασμένο βόειο δέρμα  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 

κινδύνους     

          Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420   

 

 

1.2. ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 

 

1.2.1. Πεδίο χρήσης:  Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς 

μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον 

(για εργαζόμενους σε απορριμματοφόρα, οικοδομές, κήπους, μηχανοτεχνίτες).  

1.2.2. 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 (διάχυση), 2 

           (διάτρηση) 

Σήμανση:  CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί  

μηχανικών αντοχών 2-1-2-2, εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς 

κινδύνους     

           Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420 
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1.3. ΓΑΝΤΙΑ  ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ 

 

1.3.1. Πεδίο χρήσης: για προστασία των χεριών σε εργασίες στις οποίες η παλάμη 

μπορεί να εκτεθεί σε χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον, όπως συνεργεία 

συντήρησης σε υγρό περιβάλλον, υδραυλικοί, ελαιοχρωματιστές. 

1.3.2. Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25cm., πάχος: min 0,5 mm 

            Υλικό κατασκευής: παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας από νιτρίλιο, μανσέτα και 

εξωτερικό μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης στο άνω 

μέρος της παλάμης ή ελαστική μανσέτα  

          Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 2 

          (διάτρηση)  

          Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί 

μηχανικών αντοχών 3-1-2-2 εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς 

κινδύνους   

          Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420, 

 

 

1.4. ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

 

1.4.1. Πεδίο χρήσης: για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών  

1.4.2. Χαρακτηριστικά: 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: ΕΝ-374  

 

 

1.5. ΓΑΝΤΙΑ  ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 

 

1.5.1. Πεδίο χρήσης: σε συγκολλήσεις για προστασία από μηχανικούς κινδύνους, 

επαφή με θερμότητα, μικρές εκτοξεύσεις λιωμένων μετάλλων. 

1.5.2. Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20 εκ., υλικό κατασκευής: ειδικά επεξεργασμένο 

δέρμα με εσωτερική επένδυση 

            Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 1 

(διάτρηση)  

            Θερμικές αντοχές: 3 (καύση), 1 (επαφή με θερμές επιφάνειες), 3 (θερμότητα 

με αγωγή), 1 (ακτινοβολούμενη θερμότητα), 4 (μικρές εκτοξεύσεις τηγμένου 

μετάλλου), Χ (μεγάλες εκτοξεύσεις τηγμένου  μετάλλου)    

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

εικονόσημα προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και προστασία από 

θερμότητα      

 Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-407  

 

1.6.    ΓΑΝΤΙΑ  ΜΟΝΩΤΙΚΑ 

 

Για ηλεκτρολόγους και στους απασχολούμενους με την άσφαλτο. 

1.6.1. Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε χαμηλή τάση. 

1.6.2. Χαρακτηριστικά: Μήκος 30 εκ., υλικό κατασκευής: από συνθετικό υλικό χωρίς 

ραφές. Πρότυπο ΕΝ 60903 
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 Σήμανση:  CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, αριθμός 

σειράς, 00(προστασία μέχρι 500V), RC(αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε 

όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος), Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης,Σήμα 

διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC). 

 

1.7.     ΓΑΝΤΙΑ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ 

 

1.7.1. Πεδίο χρήσης: Εργασίες στους απασχολούμενους με την συντήρηση του 

πρασίνου. 

1.7.2. Χαρακτηριστικά: Προστασία από αλυσίδα έως 20m/s.Παλάμη από κατσικίσιο 

δέρμα, με εσωτερική επένδυση από ζέρσεϊ και γκρι αφρώδες υλικό και 

επικάλυψη από πολυστρωματικό υλικό spandex στη ράχη. 

Με άνετες ραφές και διπλή ραφή στον αντίχειρα, που ακολουθεί το σχήμα του 

χεριού. Κοντό και με στενή γραμμή για καλύτερη εφαρμογή και μεγαλύτερη 

ευκινησία.  

Υλικό παλάμης : Σκληρό δέρμα κατσίκας 

Υλικό πίσω μέρος: Laminated spendex fabric, Reverse goat skin, Polyester 

fabric lining. 

Ενισχυμένο δάχτυλο σκανδάλης με δέρμα κατσίκας, ανακλαστικό υλικό για 

υψηλή ορατότητα σε σκοτεινές συνθήκες, δέσιμο Velcro για καλύτερη ρύθμιση 

στην εφαρμογή. 

Πρότυπο ΕΝ 381-7, ΕΝ 420:1 ΕΝ 388 

Κατηγορίας 1(20M/s) 

             Σήμανση:  CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος και μήνας 

κατασκευής, κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, προστασία min O=20m/s 

   

 

 

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ:  ΓΥΑΛΙΑ- ΑΣΠΙΔΙΑ – ΜΑΣΚΕΣ 

 

 

2.1. ΓΥΑΛΙΑ-ΜΑΣΚΑ GOGGLES 

 

2.1.1. Πεδίο χρήσης: σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες (υγρές 

ή σκόνες) ή/και από μηχανικούς κινδύνους (τροχός, τόρνος κ.α.), δηλαδή για 

τους χειριστές εργαλειομηχανών. 

2.1.2.  Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος:  αρκετά μεγάλος ώστε να μην 

παρεμποδίζεται η ορατότητα, Υλικό κατασκευής οπτικού δίσκου: 

πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές. 

Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση). 

Μηχανική αντοχή: κατηγορία Β,  Αντοχή σε τριβή: κατηγορία Κ,  

Προστασία από θάμβωση: κατηγορία Ν, Προστασία από τηγμένα 

μέταλλα/θερμά υγρά:  κατηγορία 9. 

Πλαίσιο στήριξης οπτικού δίσκου: με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο 

κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού, Μηχανική αντοχή: κατηγορία Β. 

Προστασία από υγρές χημικές ουσίες:  κατηγορία 3, Προστασία από σκόνη: 

κατηγορία 4. 

          Σήμανση:  στο πλαίσιο: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, Β-3-4 στον 

οπτικό δίσκο: 1-Β-Κ-Ν-9 

 Πρότυπα: ΕΝ-166 
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2.2. ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

 

2.2.1. Πεδίο χρήσης: σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες  

2.2.2. 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: ΕΝ-166, ΕΝ-169 

 

 

2.3. ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΟ  

 

2.3.1. Πεδίο χρήσης: για τους απασχολούμενες με το χειρισμό βενζινοπρίονου  

2.3.2. 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: ΕΝ-166 

 

 

 

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ:  ΜΑΣΚΕΣ 

 

3.1. ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 

 

3.1.1. Πεδίο χρήσης: στους ηλεκτροσυγκολλητές   

3.1.2. Χαρακτηριστικά: Μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο με οπτικούς δίσκους 

που απορροφούν την ακτινοβολία των συγκολλήσεων.  Μπορούν να επιλεγούν 

είτε τύπος που στηρίζεται στο κεφάλι είτε τύπος που κρατιέται με το χέρι 

(ασπίδιο).  

Υλικό κατασκευής: fiberglass 

Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι θα πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να 

χρησιμοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την 

ένταση του ρεύματος. 

Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση) 

Βαθμός σκίασης: 9 έως 14 

Μηχανική αντοχή πλαισίου: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας) 

            Σήμανση: στο πλαίσιο: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F 

στον οπτικό δίσκο: 1- 9 έως 14 

          Πρότυπα: ΕΝ-166, ΕΝ-175, ΕΝ-169 

 

 

 

 

 



 6  

3.2. ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1 

 

3.2.1. Πεδίο χρήσης: σε εργασίες που απαιτούν προστασία από στερεά και υγρά 

σωματίδια π.χ. οικοδομικές εργασίες, καθαριότητα κ.λ.π.   

3.2.2. Χαρακτηριστικά: Μάσκα τύπου P (έναντι σωματιδίων λευκή) με ενσωματωμένο 

φίλτρο κατακράτησης από στερεά και υγρά σωματίδια 1 με διπλό ιμάντα 

προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πιγούνι.  

Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό,  Συσκευασία: 20-30 τεμ. 

           Σήμανση: η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα 

εξής: CE, FF(=Filtering Facepiece)-P1, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, 

έτος κατασκευής, Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης.  

 

 

3.3. ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ3 

 

3.3.1. Πεδίο χρήσης: σε εργασίες που απαιτούν προστασία από στερεά και υγρά 

σωματίδια π.χ. οικοδομικές εργασίες, καθαριότητα κ.λ.π.   

3.3.2. Χαρακτηριστικά: Μάσκα τύπου P (έναντι σωματιδίων λευκή) με ενσωματωμένο 

φίλτρο κατακράτησης από στερεά και υγρά σωματίδια 3 με διπλό ιμάντα 

προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πιγούνι.  

Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό,  Συσκευασία: 20-30 τεμ. 

         Σήμανση: η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα 

εξής: CE, FF(=Filtering Facepiece)-P3, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, 

έτος κατασκευής, Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης.  

 

 

3.4. ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ 

 

3.4.1. Πεδίο χρήσης: για προστασία από οργανικά και ανόργανα αέρια, ατμούς 

οξέων, αμμωνία, σωματίδια, δηλαδή για τους απασχολούμενους με τους 

ψεκασμούς στους κήπους, στις απολυμάνσεις και την αποχέτευση.   

3.4.2. Χαρακτηριστικά: κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής.  

Καλύπτει όλο το πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων και των οφθαλμών.   Το 

κατάλληλο φίλτρο είναι το ΑΒΕΚ2 Ρ3 (Α=χρώματος καφέ: έναντι οργανικών 

αερίων και ατμών, Β=γκρι: έναντι ανόργανων αερίων και ατμών, Ε=κίτρινο: 

έναντι HCl (Hydrogen Cloride), H2S (Hydrogen Sulfide), Κ=πράσινο: έναντι 

αμμωνίας και Ρ=λευκό: έναντι σωματιδίων) 

            Σήμανση: η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα 

τα εξής: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, 

ημερομηνία λήξεως φίλτρων, Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης.  Στα φίλτρα 

θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας.  

          Πρότυπα: ΕΝ-136 για τη μάσκα και EN-141 για τα φίλτρα 

 

3.5.   ΚΡΑΝΗ 

 

3.5.1. Πεδίο χρήσης: για προστασία από οργανικά και ανόργανα αέρια, ατμούς 

οξέων, αμμωνία, σωματίδια, δηλαδή για τους απασχολούμενους με τους 

ψεκασμούς στους κήπους, στις απολυμάνσεις και την αποχέτευση.   

3.5.2. Χαρακτηριστικά: Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό.Για να είναι 

περισσότερο εργονομικά θα πρέπει : 

 Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος να είναι από συνθετικές 

ίνες. 

 Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία μιας κίνησης, 

ώστε να ρυθμίζεται αφού φορεθεί. 
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 Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρμα, η 

οποία να αντικαθίσταται και να πλένεται. 

 Να υπάρχουν οπές αερισμού που θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του 

αέρα. 

3.5.3. Σήμανση:CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής,440 

vac(προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα) 

          Πρότυπα: ΕΝ-397 

 

 

 

 

4. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ  

 

 

4.1. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ  

 

4.1.1. Πεδίο χρήσης:  για εργασίες κοντά σε κινούμενα οχήματα (καθαριότητα , 

απορριμμάτοφόρα), στους απασχολούμενους με ασφαλτοστρώσεις, στη 

σήμανση οδών, στην ύδρευση/αποχέτευση, στους εργάτες κήπων. 

4.1.2. 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-340, ΕΝ-471 

 

 

4.2. ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ 

 

4.2.1. Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους κήπους και 

τις απολυμάνσεις, στους απασχολούμενους με τις βαφές  

4.2.2. Χαρακτηριστικά: ενιαίες στολές (garment) από Tyvek ή ισοδύναμα υλικά που 

προστατεύουν από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών και σκόνες, ενώ παράλληλα 

προστατεύουν επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος.  

Προστασία από χημικές ουσίες: 4: από αερολύματα (sprays), 5: από στερεά 

σωματίδια (σκόνες), 6: από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών. 

 ήμανση:  CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, 

έτος κατασκευής, κωδικοί 4-5-6, εικονόσημο προστασίας από πιτσιλίσματα 

χημικών ουσιών  

Πρότυπα: ΕΝ-340,  ΕΝ-463 (ΕΝ-368 ) 

 

 

4.3    ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΑ   

 

4.3.1  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)  

4.3.2 Φόρμα με τιράντα εξαιρετικής αντοχής προστατευμένη από το στήθος 

μέχρι τα πόδια με δύο πλαινές τσέπες patch με φερμουάρ διπλή τσέπη χάρακα 

στη δεξιά πλευρά τσέπη σαλιάρα με καπάκι και κούμπωμα Velcro, δύο πίσω 

τσέπες με καπάκι και Velcro κούμπωμα με φερμουάρ, προσαρμογή στη μέση με 
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κουμπί τζήν, τιράντες με ελαστικό ένθετο, πόρπες απελευθέρωσης στις 

τιράντες ανακλαστικές λωρίδες ασφαλείας 

Υλικό κατασκευής: 60% πολυεστέρας, 40% βαμβάκι  

Περίπου 260 gr/m2, ripstop-look 

          Χαρακτηριστικό ασφαλείας : Ανακλαστικά κορδονάκια  

          Αντανακλαστικό υλικό 8910 ασημί.     

          Πρότυπα: ΕΝ-340, ΕΝ-14404 2,1 

 

4.4   ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

4.4.1 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)  

Μπουφάν εργασίας  Ψύχους από 300D Polyester Oxford με PU, εσωτερικό - 

100% ταφτάς με 180gr/m2 polyester και φωσφορίζουσες ανακλαστικές ταινίες. 

Προσφέρει προστασία από τη βροχή και το δριμύ ψύχος. Ψηλός γιακάς με 

επένδυση polar fleece 280gr/m2.  Φέρει διπλή αντανακλαστική ταινία  στο 

στήθος και τα μανίκια. Αποσπώμενη κουκούλα, κουκούλα και τσέπες 
επενδεδυμένες με ρυθμιζόμενες μανσέτες. 

Υλικό κατασκευής: Εξωτερικό: 300D polyester Oxford με PU - Εσωτερικό: 

100% ταφτάς polyester & φωσφορίζουσες ανακλαστικές ταινίες. 

         Σήμανση: Εικονόσημα μηχανικών αντοχών 

         Πρότυπα: EN343 3-3, EN342, EN20471 class 2 

 

4.5 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  (t-shirt) 

 

4.5.1 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)  

           

4.5.2 Μπλουζάκι (t-shirt) με κοντό μανίκι, στρογγυλή λαιμόκοψη, λωρίδα κάλυψης 

ραφών λαιμόκοψης, και λαιμόκοψη με ραμμένη φάσα ελαστάν.  

Υλικό κατασκευής: Υφασμα 100% βαμβάκι.      

             Σήμανση: Εικονόσημα μηχανικών αντοχών 

              

 

 

4.6 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ  ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΑ  

 

4.6.1 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)  

           

4.6.2 Μπλουζάκι μακρυμάνικο από 100% βαμβάκι με ελαστική λαιμόκοψη και λωρίδα 

ενίσχυσης στο πίσω μέρος. Βάρος: 160-165gr/m2. 

Υλικό κατασκευής: Ύφασμα 100% βαμβάκι.      

         Σήμανση: Εικονόσημα μηχανικών αντοχών 
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5. ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 

 

 

5.1. ΓΑΛΟΤΣΕΣ 

 

6.1.1. Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και τους 

υγρούς χώρους  

6.1.2. 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: ΕΝ-344, ΕΝ-345 

 

 

5.2 ΑΡΒΥΛΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

5.2.1 Πεδίο χρήσης: σε όλους τους απασχολούμενους των τεχνικών συνεργείων 

ανεξαρτήτως εργασίας, πλην ηλεκτρολόγων. 

5.2.2 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.  

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

μέγεθος, σύμβολο S3. 

Πρότυπα: ΕΝ-344, ΕΝ-345 

 

5.3  ΑΡΒΥΛΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ 

 

5.3.1 Πεδίο χρήσης: για ηλεκτρολογικές εργασίες 

5.3.2 Χαρακτηριστικά: ίδια με τα άρβυλα ασφαλείας πλην των εξής διαφορών 

που αποσκοπούν στην επαρκή μόνωση του άρβυλου και την ασφάλεια των 

ίδιων των δικαιούχων από το ηλεκτρικό ρεύμα. 

 Θα πρέπει να έχουν αντεπεξέλθει τη δοκιμή της διηλεκτρικής 

αντοχής στη σόλα σε τουλάχιστον 5kV. 

 Δεν θα φέρουν οποιοδήποτε μεταλλικό ένθετο(π.χ. μεταλλικό κάλυμμα 

προστασίας δακτύλων) 

Σημειώνεται επίσης ότι επιλέγονται άρβυλα ασφαλείας σύμφωνα με το πρότυπο 

ΕΝ347 και βαθμό ασφαλείας Ο2 των οποίων οι προδιαγραφές είναι αντίστοιχες 

με εκείνες των σύμφωνων με το πρότυπο ΕΝ345 αρβύλων ασφαλείας πλην της 

προστασίας έναντι διάτρησης. 

Πρότυπα: ΕΝ-347 

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

μέγεθος, σύμβολο Ο2(Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας φτέρνας, 

υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού, αντιστατικές ιδιότητες) 

Πρότυπα: ΕΝ-344, ΕΝ-345 

 

. 
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6 ΑΛΛΑ  ΑΤΟΜΙΚΑ  ΜΕΣΑ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

 

6.1 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ 

 

6.1.1 Πεδίο χρήσης: υποχρεωτικά όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 dB(A), και 

δυνητικά όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 85 dB(A) για οκτάωρη έκθεση του 

εργαζομένου. 

6.1.2 Χαρακτηριστικά: κέλυφος και στεφάνη στήριξης στο κεφάλι με δυνατότητα 

αυξομείωσης .  Ανθιδρωτικές επενδύσεις στους δακτύλιους που έρχονται σε 

επαφή με το έξω αυτί για να είναι πιο εύχρηστες. Ο προμηθευτής θα πρέπει να 

προσκομίσει υποχρεωτικά, διάγραμμα με την εξασθένιση του ακουόμενου ήχου 

ανά οκτάβα συχνοτήτων. Το διάγραμμα πρέπει να συγκριθεί με τα 

αποτελέσματα της μέτρησης ώστε η χρήση τους να αντιμετωπίζει το 

συγκεκριμένο θόρυβο.   

Υλικό κατασκευής: κέλυφος από συνθετικό υλικό 

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής 

Πρότυπα: ΕΝ-352-1, ΕΝ-352-3 αν προσαρμόζονται σε κράνος. 

 

 

 

6.2 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 

 

6.2.1 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)  

6.2.2 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.   

Υλικό κατασκευής: nylon, pvc, polyester, PU (πολυουρεθάνη) ή συνδυασμός 

τους.  

             Σήμανση: Εικονόσημα μηχανικών αντοχών  

             Πρότυπα: ΕΝ-343, ΕΝ-340  

 

6.3 ΚΑΠΕΛΑ  

 

6.3.1 Πεδίο χρήσης: σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων 

6.3.2 Χαρακτηριστικά: Θα είναι πλεκτά με ενιαία πλέξη, θα έχουν λάστιχο 

συγκράτησης και περιμετρική προέκταση σκίασης τουλάχιστον 10 εκ. 

          Υλικό κατασκευής: ψάθα καλής ποιότητας που δεν θα φθείρεται. 
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6.4    ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 

 

6.4.1 Πεδίο χρήσης: στους κλαδευτές-χειριστές αλυσοπρίονου 

6.4.2 Χαρακτηριστικά: ειδικό σετ σακάκι-παντελόνι με προστατευτικό υλικό για 

προστασία από πριονιές.Η προστασία αφορά στην εσωτερική επένδυση με 

πολλαπλά στρώματα από ειδικό ινώδες υλικό που σκοπό έχει σε περίπτωση 

επαφής με αυτό τον εγκλωβισμό και σταμάτημα της κίνησης της αλυσίδας του 

πριονιού. Για το παντελόνι ταχύτητα αλυσίδας 20m/sec class1, και για το 

σακάκι ταχύτητα αλυσίδας 16m/sec class 0. 

Το σετ σακάκι-παντελόνι θα πρέπει να είναι ελαφρύ και άνετο με καλή 

εφαρμογή και εξαερισμό με ειδικά ανοίγματα καθώς και να ικανοποιεί πλήρως 

τις απαιτήσεις των προτύπων.  

           Πρότυπα: ΕΝ-340, ΕΝ-381  

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

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

κατακύρωση της προμήθειας, αναλυτικά για κάθε είδος.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να 

προσκομίσει δείγματα  στα διαθέσιμα μεγέθη προκειμένου οι εργαζόμενοι να 

καθορίσουν πιο είναι το καταλληλότερο για τον καθένα από αυτούς. Επίσης, 

Τα πιστοποιητικά των προϊόντων που θα προσκομιστούν, πρέπει να 

αναγράφουν επακριβώς και ευκρινώς όλες τις προδιαγραφές που 

αναγράφονται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

  

 

 

ΓΑΝΤΙΑ 

 Γάντια δερματοπάνινα: Εναλλακτικά μπορούν να επιλεγούν γάντια με ενίσχυση 

από δεύτερο στρώμα δέρματος στο εμπρός μέρος της παλάμης που θα έχουν 

μεγαλύτερα επίπεδα μηχανικών αντοχών αλλά θα είναι πιο δύσχρηστα.  

 Γάντια συγκολλητών:  μπορεί να επιλεγούν τύποι 3 ή 5 δακτύλων 

 Τα επίπεδα μηχανικών ή θερμικών αντοχών που αναφέρονται για τα γάντια, 

είναι τα ελάχιστα απαιτητά.  Όταν στη σήμανση αντί για το επίπεδο επίδοσης 

υπάρχει το σύμβολο Χ, αυτό σημαίνει ότι η αντίστοιχη δοκιμή δεν 

πραγματοποιήθηκε. 

 

 

GOGGLES 

 Γυαλιά goggles: Εναλλακτικά των παραπάνω περιγραφέντων γυαλιών goggles,  

μπορεί να χρησιμοποιηθούν δύο τύπο γυαλιών: ένας με τα παραπάνω  

 Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία: εναλλακτικά μπορεί να γίνουν 

δεκτοί και οπτικοί δίσκοι κατηγορίας 5_2 ή 5_2,5, οι οποίοι παρέχουν 

προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας πλην του φάσματος των υπερύθρων.   

 Αυτό δεν έχει μεγάλη επίδραση στην προστασία και καθιστά τα γυαλιά πιο 

οικονομικά.   
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ΜΑΣΚΕΣ 

 Μάσκα ηλεκτροσυγκολλητή: Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ηλεκτρονική μάσκα στην οποία πριν από την έναρξη της συγκόλλησης, ο 

βαθμός σκίασης είναι χαμηλός (μεταξύ 3 και 5), επιτρέποντας στο χρήστη να 

βλέπει και με την έναρξη της συγκόλλησης θα μεταβάλλεται αυτόματα στον 

προκαθορισμένο βαθμό σκίασης (από 9 έως 13).  Η συγκεκριμένη μάσκα εκτός 

του προτύπου ΕΝ-169 θα ακολουθεί και το πρότυπο ΕΝ-379. 

 Προστασία αναπνοής από αέρια: Η επιλογή ανάμεσα σε φίλτρομάσκα ή μάσκα 

με φίλτρα, σχετίζεται με το κόστος (στη μάσκα αλλάζονται μόνο τα φίλτρα) και 

την άνεση (οι φιλτρομάσκες υπερτερούν).  

 Οι φιλτρομάσκες ακολουθούν την ίδια σήμανση και χρωματικό κώδικα με τα 

φίλτρα και επιπλέον φέρουν το σύμβολο FF (Filtering Facepiece) 

 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 

 Σε ότι αφορά τα άρβυλα ασφαλείας, το προστατευτικό δακτύλων έναντι 

κρούσης έως 200 J,  και το προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης να μην 

είναι με μέταλλο αλλά από άλλο υλικό π.χ. Kevlar. 

 

ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΟΗΣ 

 Για τη χρήση των ωτασπίδων προτείνονται : 

o Να επιλέγει ο ίδιος ο εργαζόμενος μεταξύ ωτασπίδων, ωτοβυσμάτων 

πολλαπλών χρήσεων και ωτοβυσμάτων μιας χρήσης ποια του 

ταιριάζουν περισσότερο.  Καλό θα ήταν να διατίθενται προϊόντα από 

περισσότερους κατασκευαστικούς οίκους, ώστε να επιλεγεί το 

καλύτερο. 

o Οι ωτασπίδες είναι καλό να έχουν ανθιδρωτικές επενδύσεις στο 

μαξιλαράκι που έρχεται σε επαφή με το αυτί για να μην υπάρχουν τα 

εύλογα παράπονα για πρόκληση ιδρώτα από το πλαστικό. 

o Θα πρέπει να αποφεύγονται ωτοβύσματα που απαιτούν διαμόρφωση με 

το χέρι γιατί στις συνθήκες του εργασιακού χώρου είναι απίθανο να 

είναι καθαρά τα χέρια, με πιθανή συνέπια την πρόκληση εκζεμάτων.  

o Αν προτιμηθούν ωτοβύσματα πολλαπλών χρήσεων θα είναι 

προδιαμορφωμένα με πεπλατυσμένο το έξω άκρο ώστε να αποφεύγεται 

η επαφή με το χέρι.  Θα πρέπει να δοθούν οδηγίες στο προσωπικό να 

τα πλένει μετά από κάθε χρήση και να τα τοποθετεί στη θήκη τους.  

o Τα ωτοβύσματα μιας χρήσεως είναι καλό να διατίθενται σε 

εργαζόμενους που βρίσκονται σε εργασιακούς χώρους με θόρυβο.  

 

 

           Σε όλα τα είδη ένδυσης θα υπάρχει τυπωμένο λογότυπο με το διακριτικό  

τίτλο : “ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ”. 

 

 

 

                                                                              

ΕΘΕΩΡΗΘΗ    Νέα Χαλκηδόνα   

Νέα Χαλκηδόνα                    Ο Συντάξας  

Η Δντρια Τ.Υ.      

                Χρήστος Κίτσιος  

Ελένη Σγουράκη            Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε 

 

Πολιτικός Μηχανικός      
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ 

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Μέσα ατομικής 

προστασίας εργαζομένων και μέτρα 

προληπτικής ιατρικής βάσει της 

απόφασης 5334    

 

 Α.Μ. : 187/17 

 

Προυπ. 60.000 € (με 24%Φ.Π.Α.) 

                    

 

 

 

    ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Άρθρο 1.1ο  

Προμήθεια δερμάτινα γάντια εργασίας σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ-388, ΕΝ-420 

Τιμή ενός ζευγαριού: 3,00€  

 

 

Άρθρο 1.2ο  

Προμήθεια δερματοπάνινα γάντια εργασίας σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ-388, ΕΝ-420  

Τιμή ενός ζευγαριού: 2,00€  

 

 

Άρθρο 1.3ο  

Προμήθεια γάντια εργασίας από ύφασμα και νιτρίλιο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 388, 

ΕΝ-420 

Τιμή ενός ζευγαριού: 3,00€  

 

 

Άρθρο 1.4ο  

Προμήθεια γάντια εργασίας ελαστικά μιας χρήσης σε κουτί των 100 τεμαχίων 

σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 374 

Τιμή ενός κουτιού: 7,00€  

 

 

Άρθρο 1.5ο  

Προμήθεια γάντια συγκολλητών σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 388, ΕΝ 420, ΕΝ 407 

Τιμή ενός ζευγαριού: 3,00€  

 

Άρθρο 1.6ο  

Προμήθεια γάντια μονωτικών σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ-60903 

Τιμή ενός ζευγαριού: 34,00€  

 

Άρθρο 1.7ο  

Προμήθεια γάντια χειριστών αλυσοπρίονου σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ-381-7, 

 ΕΝ -420:1, ΕΝ 388 ,κατηγορίας 1(20m/s) 

Τιμή ενός ζευγαριού: 34,00€  
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Άρθρο 2.1ο  

Προμήθεια γυαλιά μάσκα (goggles) σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 166 

Τιμή ενός τεμαχίου: 9,00€  

 

 

Άρθρο 2.2ο  

Προμήθεια γυαλιά προστασίας ηλίου με οπτικό δίσκο ΑΗ1ΕΝ σύμφωνα με τα πρότυπα 

ΕΝ 166, ΕΝ 169 

Τιμή ενός τεμαχίου: 5,00€  

 

 

Άρθρο 2.3ο  

Προμήθεια ασπίδιου προστασίας για κλαδέματα με μεταλλικό πλέγμα σύμφωνα με τα 

πρότυπα ΕΝ 166 

Τιμή ενός τεμαχίου: 40,00€  

 

 

Άρθρο 3.1ο  

Προμήθεια μάσκας για ηλεκτροσυγκολλητές σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 166, ΕΝ 

175, ΕΝ 169 

Τιμή ενός τεμαχίου: 20,00€  

 

 

Άρθρο 3.2ο  

Προμήθεια μάσκας φιλτρομάσκας Ρ1 

Τιμή ενός τεμαχίου: 0,75€  

 

 

Άρθρο 3.3ο  

Προμήθεια μάσκας φιλτρομάσκας Ρ3 

Τιμή ενός τεμαχίου: 5,00€  

 

 

Άρθρο 3.4ο  

Προμήθεια μάσκας ολόκληρου προσώπου ΑΒΕΚ2 σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 136 

(για τη μάσκα) και 141 (για το φίλτρο) 

Τιμή ενός τεμαχίου: 80,00€  

 

Άρθρο 3.5ο  

Προμήθεια κράνη, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 397  

Τιμή ενός τεμαχίου: 12,50€  

 

Άρθρο 4.1ο  

Προμήθεια ανακλαστικά γιλέκα  σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 340, ΕΝ 471  

Τιμή ενός τεμαχίου: 8,00€  

 

Άρθρο 4.2ο  

Προμήθεια στολής προστασίας από χημικά  σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 340, ΕΝ 

463,ΕΝ 368  

Τιμή ενός τεμαχίου: 70,00€  
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Άρθρο 4.3ο  

Προμήθεια φόρμας εργασίας με τιράντα σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ-340, ΕΝ 14404 

2,1 

 ΕΝ-14404 2,1 

Τιμή ενός τεμαχίου: 30,00€  

 

Άρθρο 4.4ο  

Προμήθεια μπουφάν εργασίας  σύμφωνα με πρότυπα  ΕΝ 343 3-3, ΕΝ 342, ΕΝ 20471 

class 2 

Τιμή ενός τεμαχίου: 55,00€  

 

Άρθρο 4.5ο  

Προμήθεια μπλουζάκι (t-shirt) κοντομάνικο. 

Τιμή ενός τεμαχίου: 3,00€  

 

 

 

Άρθρο 4.6ο  

Προμήθεια μπλουζάκι (φούτερ) μακρυμάνικο. 

Τιμή ενός τεμαχίου: 8,50€  

 

Άρθρο 5.1ο  

Προμήθεια ενός ζεύγους γαλότσας σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 344, ΕΝ 345 

Τιμή ενός ζεύγους: 15,00€  

 

 

Άρθρο 5.2ο  

Προμήθεια ενός ζεύγους άρβυλα ασφαλείας με αντιολισθητικό πάτο σύμφωνα με τα 

πρότυπα ΕΝ 344, ΕΝ 345  

Τιμή ενός ζεύγους: 25,00€  

 

Άρθρο 5.3ο  

Προμήθεια ενός ζεύγους άρβυλα ασφαλείας ειδικά για ηλεκτρολόγους  σύμφωνα με τα 

πρότυπα ΕΝ 344, ΕΝ 345  

Τιμή ενός ζεύγους: 60,00€  

 

Άρθρο 6.1ο  

Προμήθεια ωτασπίδων σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 352-1, ΕΝ 352-3 

Τιμή ενός ζεύγους: 6,00€  

 

 

Άρθρο 6.2ο  

Προμήθεια αδιάβροχου και αντιανεμικού κουστουμιού (νιτσεράδες) εργασίας με 

ανακλαστικές λωρίδες σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 343, ΕΝ 340 

Τιμή ενός τεμαχίου: 50,00€  

 

 

Άρθρο 6.3ο  

Προμήθεια καπέλου ηλίου 

Τιμή ενός τεμαχίου: 5,00€  
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Άρθρο 6.4ο  

Προμήθεια ενός σετ σακάκι-παντελόνι προστασίας από αλυσοπρίονο σύμφωνα με τα 

πρότυπα ΕΝ 340, ΕΝ 381 

Τιμή ενός τεμαχίου: 300,00€  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ   Νέα Χαλκηδόνα    

Νέα Χαλκηδόνα     Ο Συντάξας  

Η Δντρια Τ.Υ.     

     

Σγουράκη Ελένη   Χρήστος Κίτσιος  

Πολιτικός Μηχανικός   Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ 

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Μέσα ατομικής 

προστασίας εργαζομένων και μέτρα 

προληπτικής ιατρικής βάσει της 

απόφασης 5334    

 

 Α.Μ. : 189/17 

 

Προυπ. 60.000 €    (με  24%Φ.Π.Α.) 

                    

 

 

 

    ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Άρθρο 1.1ο  

Προμήθεια δερμάτινα γάντια εργασίας σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 388, ΕΝ 420 

Αριθμητικώς:…………………………………………………………………………………………………………………… 

Ολογράφως:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Άρθρο 1.2ο  

Προμήθεια δερματοπάνινα γάντια εργασίας σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 388, ΕΝ 420  

 

Αριθμητικώς:……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ολογράφως:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Άρθρο 1.3ο  

Προμήθεια γάντια εργασίας από ύφασμα και νιτρίλιο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 388, 

ΕΝ 420 

Αριθμητικώς:……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ολογράφως:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Άρθρο 1.4ο  

Προμήθεια γάντια εργασίας ελαστικά μιας χρήσης σε κουτί των 100 τεμαχίων 

σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 374 

Αριθμητικώς:……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ολογράφως:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Άρθρο 1.5ο  

Προμήθεια γάντια συγκολλητών σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 388, ΕΝ 420, ΕΝ 40 

Αριθμητικώς:……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ολογράφως:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Άρθρο 1.6ο  

Προμήθεια γάντια μονωτικά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 60903 

Αριθμητικώς:……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ολογράφως:…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Άρθρο 1.7ο  

Προμήθεια γάντια χειριστών αλυσοπρίονου σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 381-7,ΕΝ 

420-1, ΕΝ 388 κατηγορίας 1(20m/s) 

Αριθμητικώς:……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ολογράφως:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Άρθρο 2.1ο  

Προμήθεια γυαλιά μάσκα (goggles) σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 166 

Αριθμητικώς:……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ολογράφως:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Άρθρο 2.2ο  

Προμήθεια γυαλιά προστασίας ηλίου με οπτικό δίσκο ΑΗ1ΕΝ σύμφωνα με τα πρότυπα 

ΕΝ 166, ΕΝ 169 

Αριθμητικώς:……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ολογράφως:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Άρθρο 2.3ο  

Προμήθεια ασπίδιου προστασίας για κλαδέματα με μεταλλικό πλέγμα σύμφωνα με τα 

πρότυπα ΕΝ 166 

Αριθμητικώς:……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ολογράφως:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Άρθρο 3.1ο  

Προμήθεια μάσκας για ηλεκτροσυγκολλητές σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 166, ΕΝ 

175, ΕΝ 169 

Αριθμητικώς:……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ολογράφως:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Άρθρο 3.2ο  

Προμήθεια μάσκας φιλτρομάσκας Ρ1 

Αριθμητικώς:……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ολογράφως:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Άρθρο 3.3ο  

Προμήθεια μάσκας φιλτρομάσκας Ρ3 

Αριθμητικώς:……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ολογράφως:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Άρθρο 3.4ο  

Προμήθεια μάσκας ολόκληρου προσώπου ΑΒΕΚ2 σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 136 

(για τη μάσκα) και 141 (για το φίλτρο) 

Αριθμητικώς:……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ολογράφως:…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Άρθρο 3.5ο  

Προμήθεια κράνη ολόκληρου σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 397 

Αριθμητικώς:……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ολογράφως:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Άρθρο 4.1ο  

Προμήθεια ανακλαστικού γιλέκου  σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 340, ΕΝ 471 

Αριθμητικώς:……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ολογράφως:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Άρθρο 4.2ο  

Προμήθεια στολής προστασίας από χημικά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 340, ΕΝ 463 

Αριθμητικώς:……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ολογράφως:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Άρθρο 4.3ο  

Προμήθεια φόρμας εργασίας με τιράντα σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ-340, 

 ΕΝ-14404 2,1 

Αριθμητικώς:……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ολογράφως:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Άρθρο 4.4ο  

Προμήθεια μπουφάν εργασίας  σύμφωνα με πρότυπα  ΕΝ 343 3-3, ΕΝ 342, ΕΝ 20471 

class 2 

Αριθμητικώς:……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ολογράφως:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Άρθρο 4.5ο  

Προμήθεια μπλουζάκι (t-shirt) κοντομάνικο. 

Αριθμητικώς:……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ολογράφως:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Άρθρο 4.6ο  

Προμήθεια μπλουζάκι (φούτερ) μακρυμάνικο. 

Αριθμητικώς:……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ολογράφως:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Άρθρο 5.1ο  

Προμήθεια ενός ζεύγους γαλότσας σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 344, ΕΝ 345 

Αριθμητικώς:……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ολογράφως:…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Άρθρο 5.2ο  

Προμήθεια ενός ζεύγους άρβυλα ασφαλείας με αντιολισθητικό πάτο σύμφωνα με τα 

πρότυπα ΕΝ 344, ΕΝ 345 

Αριθμητικώς:……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ολογράφως:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Άρθρο 5.3ο  

Προμήθεια ενός ζεύγους άρβυλα ασφαλείας ειδικά για ηλεκτρολόγους σύμφωνα με τα 

πρότυπα ΕΝ 344, ΕΝ 345 

Αριθμητικώς:……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ολογράφως:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Άρθρο 6.1ο  

Προμήθεια ωτασπίδων σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 352-1, ΕΝ 352-3 

Αριθμητικώς:……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ολογράφως:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Άρθρο 6.2ο  

Προμήθεια αδιάβροχου και αντιανεμικού κουστουμιού (νιτσεράδες) εργασίας με 

ανακλαστικές λωρίδες σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 343, ΕΝ 340 

Αριθμητικώς:……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ολογράφως:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Άρθρο 6.3ο  

Προμήθεια καπέλου ηλίου 

Αριθμητικώς:……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ολογράφως:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Άρθρο 6.4ο  

Προμήθεια ενός σετ σακάκι-παντελόνι προστασίας από αλυσοπρίονο σύμφωνα με τα 

πρότυπα ΕΝ 340, ΕΝ 381 

Αριθμητικώς:……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ολογράφως:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ   Νέα Χαλκηδόνα    

Νέα Χαλκηδόνα     Ο Συντάξας  

Η Δντρια Τ.Υ.     

     

Ελένη Σγουράκη   Χρήστος Κίτσιος  

Πολιτικός Μηχανικός   Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε  

 

 

 

    Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ 

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Μέσα ατομικής 

προστασίας εργαζομένων και μέτρα 

προληπτικής ιατρικής βάσει της 

απόφασης 5334  

 

Α.Μ. : 189/17 

 

Προυπ. 60.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟΝ 1ο  

H παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την Προμήθεια μέσων ατομικής 

προστασίας εργαζομένων και μέτρα προληπτικής ιατρικής  τα οποία θα 

χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους για την κάλυψη των 

αναγκών του Δήμου  Ν.Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνας. 

 

 

ΑΡΘΡΟΝ 2ο  

Η παρούσα προμήθεια γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις:  

1. Του Ν. 4412/2016  

2. Του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας και τις δ/ξεις  

3. Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 

Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια αναμένεται να ανέλθει στα 60.000,00 € (με 

Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τους  

Κ.Α. 02.10.6063.003 με τίτλο «Μέσα Ατομικής Προστασίας εργαζομένων & μέτρα 

Προληπτικής Ιατρικής βάσει της Αποφ.5334» ποσού 8.000 € 

 Κ.Α. 02.20.6063.004 με τίτλο «Μέσα Ατομικής Προστασίας εργαζομένων & μέτρα 

Προληπτικής Ιατρικής βάσει της Αποφ.5334» ποσού 20.000 €, 

Κ.Α. 02.30.6063.005 με τίτλο «Μέσα Ατομικής Προστασίας εργαζομένων & μέτρα 

Προληπτικής Ιατρικής βάσει της Αποφ.5334» ποσού 5.000 €, 

Κ.Α. 02.35.6063.005 με τίτλο «Μέσα Ατομικής Προστασίας εργαζομένων & μέτρα 

Προληπτικής Ιατρικής βάσει της Αποφ.5334» ποσού 17.000 €, και  

Κ.Α. 02.45.6063.010 με τίτλο «Μέσα Ατομικής Προστασίας εργαζομένων & μέτρα 

Προληπτικής Ιατρικής βάσει της Αποφ.5334» ποσού 10.000 €,  

του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018. 

 

 

ΑΡΘΡΟΝ 3ο  

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Η Διακήρυξη 

β. Η Μελέτη (τεχνική έκθεση, ενδεικτικός προϋπολογισμός, προϋπολογισμός 

προσφοράς, τιμολόγιο μελέτης, τιμολόγιο προσφοράς). 

γ. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

δ. Η Προσφορά του συμμετέχοντα που ανετέθη η προμήθεια . 
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ΑΡΘΡΟΝ 4ο  

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής. 
Η ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται μέχρι και την ........... ημέρα ........... και 

ώρα …….. 

 

 

ΑΡΘΡΟΝ 5ο  

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση δειγμάτων από τους προμηθευτές που θα 

συμμετάσχουν τρεις ( 3 ) ημέρες πριν την ημερομηνία της διεξαγωγής του 

διαγωνισμού .Καταλυτική θα είναι η γνωμοδότηση του Τεχνικού Ασφαλείας του 

Δήμου, όσον αφορά την ποιότητα των δειγμάτων των προσφερομένων ειδών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική 

καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 

5% της συνολικής αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 του Ν. 4412/16 

β. Ο χρόνος εγγύησης ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης για το διάστημα που θα ορίζεται στα 

έγγραφα της σύμβασης. 

στ. ΟΙ εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολο τους μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός 10 ημερών από την 

ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο 

χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας. 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν 

προσέλθει μέσα στην προαναφερόμενη χρονική προθεσμία να υπογράψει την σχετική 

σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά 

του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τα 

οριζόμενα Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της Διακήρυξης, της Συγγραφής 

Υποχρεώσεων και της προσφοράς του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την κατά Νόμο 

Επιτροπή. 

Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Xαλκηδόνας από τον 

Δήμαρχο. 

Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν 

συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων 

οργάνων αξιολόγησης., εκτός εάν για εύλογη αιτία έχει εγγράφως ζητηθεί από τον 

προμηθευτή παράταση του χρόνου παράδοσης. 
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ΑΡΘΡΟΝ 9ο 

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε εξήντα ημέρες (60) από την ημερομηνία της 

υπογραφής της σύμβασης.  

 
Κακοτεχνίες και ατέλειες δεν δικαιολογούνται , καθώς και καθυστέρηση του χρόνου 

παράδοσης. Οι παραλαβές υλικών θα γίνονται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής 

η οποία έχει οριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρο 

221 του Ν.4412/2016 και σε συνδυασμό με το άρθρο 65,παρ.1 του Ν.3852/2010). 

 

ΑΡΘΡΟΝ 10ο  

Σε περίπτωση που τα προς προμήθεια είδη φορτωθούν-παραδοθούν ή 

αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου 

της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209, επιβάλλεται πρόστιμο5% 

επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα, όπως ορίζει το 

άρθρο 207 του Ν. 4412/2016. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήμου ή σε ανωτέρα 

βία , η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα 

διαρκεί το από υπαιτιότητα του δήμου ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου , ο 

οποίος όμως δεν δικαιούται καμία αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή   

 

ΑΡΘΡΟΝ 11ο  

Με την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής θα εγγυηθεί ότι η παραδιδόμενη 

προμήθεια ανταποκρίνεται πλήρως στους όρους της τεχνικής περιγραφής, τα υλικά  

θα είναι αρίστης ποιότητας και θα ανταποκρίνονται από κάθε πλευρά στην χρήση και 

λειτουργία για την οποία προορίζονται και σε καμία περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτά 

υλικά δευτέρας ποιότητας. 

 

 

ΑΡΘΡΟΝ 12ο  

Ο προμηθευτής δεν μπορεί να υποκαταστήσει στην σύμβαση ή για μέρος αυτής άλλο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την έγγραφο συγκατάθεση του Δήμου, μετά από 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται όλα τα είδη ρουχισμού να φέρουν τύπωμα το λογότυπο 

< ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ>. 

 

 

ΑΡΘΡΟΝ 13ο 

Οι τιμές μονάδος του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες για όλη 

την διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε καμία 

αναθεώρηση. 

Στη συμβατική αξία των υλικών διενεργούνται οι προβλεπόμενες εκ του νόμου 

κρατήσεις, οι οποίες θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

 

 

ΑΡΘΡΟΝ 14ο 

Οι παραλαβές υλικών θα γίνονται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής η οποία έχει 

οριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρο 221 του 

Ν.4412/2016 και σε συνδυασμό με το άρθρο 65,παρ.1 του Ν.3852/2010). 

Αν κατά την παραλαβή βρεθεί υλικό που δεν εκπληρώνει τους όρους της σύμβασης ή 

των τεχνικών προδιαγραφών και γενικά των προσφερομένων χαρακτηριστικών και 

κατά την κρίση της επιτροπής δεν είναι δυνατόν να καταστεί απολύτως κατάλληλο και 

έτοιμο για χρήση, ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να 
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προβεί στην αντικατάσταση όλης της ακατάλληλης ποσότητας μέσα σε προθεσμία που 

θα ορίσει η επιτροπή. Σε περίπτωση που δεν αποκατασταθεί στην προθεσμία αυτή 

τότε επιβάλλεται στον προμηθευτή ποινική ρήτρα ίση με την αξία του υλικού. 

 

. 

 

ΑΡΘΡΟΝ 15ο 

Μετά την εκπλήρωση κάθε συμβατικής υποχρέωσης και μετά την υπογραφή του 

πρωτοκόλλου παραλαβής επιστρέφεται στον ανάδοχο, η εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης, εκτός αν υφίστανται παρατηρήσεις επί του πρωτοκόλλου παραλαβής από 

την επιτροπή οπότε η παραλαβή παρατείνεται μέχρι πλήρους αποκαταστάσεως των 

κακοτεχνιών που παρατηρήθηκαν. 

 

 

ΑΡΘΡΟΝ 16ο 

Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει μέχρι της 

παραδόσεως αυτής. 

 

 

 

 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ   Νέα Χαλκηδόνα    

Νέα Χαλκηδόνα     Ο Συντάξας  

Η Δντρια Τ.Υ.     

     

Ελένη Σγουράκη   Χρήστος Κίτσιος  

Πολιτικός Μηχανικός   Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε  

 

 

 


