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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

για την 
«Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για τους δικαιούχους εργαζόμενους 
των υπηρεσιών Π.Ε Ξάνθης», με προϋπολογισμό ποσού των 28.376,00€, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

(του άρθρου 108 του Ν. 4412/2016, από το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει)

Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΜ-Θ

Ζητούμενη Υπηρεσία Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής 
προσφορών για την προμήθεια Μέσων Ατομικής 
Προστασίας (Μ.Α.Π.)” για τους δικαιούχους 
εργαζόμενους των υπηρεσιών Π.Ε Ξάνθης

 Υπηρεσία:

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 
ΤΚ 67100
ΞΑΝΘΗ

Ειδικός Φορέας: 2072
ΚΑΕ: 1459.0012
CPV : 35113400-3 ( Ρούχα προστασίας και ασφαλείας)

Κριτήριο Ανάθεσης:
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Εκτιμώμενη συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24% και έως του ποσού 28.376,00€, με βάση 
την υπ’ αρ. πρωτ. 136606/2666/2021 Απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης [ΑΔΑ:6ΝΟΔ7ΛΒ-ΞΝΥ] 

0002142516





Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών:

  02/11/2021 και ώρα 15:00 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 03/11/2021 και ώρα 10:00 

Διάρκεια ισχύος προσφορών: 180 μέρες από την επομένη της καταληκτικής 
ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών.

Δημοσιότητα ΚΗΜΔΗΣ , ιστοσελίδα της ΠΑΜΘ 
www.pamth.gov.gr

Η Αναθέτουσα Αρχή, Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης έχοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

1. τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον  Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36/τ’Α) και ειδικότερα με το άρθρο  
50, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

3. τον ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

4. την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

5. τον ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής 
νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»,(μέχρι τις 31/03/2017),

6. τον ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,

7. τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

8. τον ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις”,

9. το άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150),

10. το άρθρου 5 της απόφασης με αριθ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

11. τον ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο 
και άλλες διατάξεις»,

12. τον ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”,

13. τον ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

14. τον ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 
7 και 13 έως 15,

15. τον ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

16. το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

17. το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, όπως ισχύει,





18. την με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »,

19. την με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),

20. Τον Ν.3863/10 (ΦΕΚ Α΄115/15.7.2010) «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις 
εργασιακές σχέσεις», άρθρο 68, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.4144/2013 «Αντιμετώπιση της 
παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας».

21. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται 
ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων 
του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

22. Το Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52 Α) « Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των 
επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο)από την παράνομη απόκτηση, 
χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».

23. Την αριθμ. 43726 ΚΥΑ (Β΄2208/2019) Παροχή μέσω ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού 
και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής.

24. Το υπ΄αριθμ. 90935/939/21-04-2021  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης με θέμα: Κατάσταση 
Δικαιούχων για την παροχή μέσων ατομικής προστασίας.

25. Το υπ΄αριθμ. 90935/1751/20-04-2021 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Ξάνθης με 
θέμα: Κατάσταση Δικαιούχων για την παροχή μέσων ατομικής προστασίας.

26. Το υπ΄αριθμ. 90935/1757/19-04-2021 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης  ΠΕ Ξάνθης με θέμα: Κατάσταση Δικαιούχων 
για την παροχή μέσων ατομικής προστασίας.

27. Το υπ΄αριθμ. 139129/5296/02-06-2021 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ξάνθης με 
θέμα: Κατάσταση Δικαιούχων για την παροχή μέσων ατομικής προστασίας.

28. Το υπ΄αριθμ. 261184/4448/29-09-2021 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ξάνθης 
με θέμα: : Κατάσταση Δικαιούχων για την παροχή μέσων ατομικής προστασίας.

29. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ.πρωτ. 136606/2666/2021 (ΑΔΑ: 6ΝΟΔ7ΛΒ-ΞΝΥ) της Π.Ε. Ξάνθης,  για 
την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για τους δικαιούχους εργαζόμενους των υπηρεσιών 
Π.Ε Ξάνθης , στον Φορέα και ΚΑΕ 2072.1459.0012.

30. Την ανάγκη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για τη 
προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για τους δικαιούχους εργαζόμενους των υπηρεσιών 
Π.Ε Ξάνθης σύμφωνα με την αρ. πρωτ: 229183/5929/11-12-2020 Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου για την 
παροχή μέσων ατομικής προστασίας από τον Τεχνικό Ασφαλείας.





ΚΑΛΕΙ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

Να υποβάλλουν προσφορά,  για την «προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)” για τους δικαιούχους 
εργαζόμενους των υπηρεσιών Π.Ε Ξάνθης», με προϋπολογισμό έως του ποσού των 28.376,00€, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 % 

  
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗ

 γραφείο 226 στον 
2ο όροφο της Γραμματείας της 

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού 
Π.Ε. Ξάνθης

02/11/2021 και
ώρα 15:00

03/11/2021 και 
ώρα 10:00

Αναλυτικά τα παραρτήματα της πρόσκλησης είναι: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας 
(Μ.Α.Π.) για τους δικαιούχους εργαζόμενους των Π.Ε. Ξάνθης, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού 
28.376,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος. Το σύνολο των υπο-
προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας διαιρείται σε έξι (6) τμήματα, ως εξής:
 Τμήμα 1: Γάντια, συνολική δαπάνη τμήματος: 1.803,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 Τμήμα 2: Ασπίδια και κράνη, σκούφοι συνολική δαπάνη τμήματος: 2.448,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 Τμήμα 3: Γυαλιά, μάσκες προστασίας, συνολική δαπάνη τμήματος: 3.585,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 Τμήμα 4: Υποδήματα, συνολική δαπάνη τμήματος: 6.568,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 Τμήμα 5: Άλλα μέσα προστασίας (φακός χειρός, ωτοβύσματα, επιγονατίδες, μονωτικό 
πανί): συνολική δαπάνη τμήματος: 1.268,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ

 Τμήμα 6: Προστατευτική ενδυμασία (μπουφάν-ολόσωμη στολή-γιλέκα-φόρμες εργασία, 
ρόμπες, φόρμες επίσκεψης) συνολική δαπάνη τμήματος: 12.704,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή και για όλα τα ανωτέρω τμήματα.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 28.376,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της, έως και την οριστική 
παραλαβή όλων των ειδών.





Σελίδα 6 από 25

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΙΙ της παρούσας πρόσκλησης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν 
προσφορά για ένα, ή δύο ή για όλα τα τμήματα αρκεί στην προσφορά τους να συμπεριλαμβάνουν όλα τα 
είδη του τμήματος/τμημάτων. Κατά συνέπεια προσφορά που δεν περιλαμβάνει όλα τα είδη του τμήματος 
απορρίπτεται.

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών - Δ/νση 
Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Ξάνθης το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών, εφόσον οι διευκρινίσεις έχουν ζητηθεί έγκαιρα.

 ΑΡΘΡΟ 2:  ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1) Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση 
Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Ξάνθης, Τμήμα Προμηθειών : Διοικητήριο Ξάνθης με  οποιονδήποτε τρόπο, 
όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη (από το Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης), με την 
απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά 
αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 
του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

2) Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να 
αξιολογηθούν αντιστοίχως.

ΑΡΘΡΟ 3:  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά 
βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος. Οι οικονομικού φορείς μπορούν να υποβάλλουν 
προσφορά για ένα, ή δύο ή για όλα τα τμήματα αρκεί στην προσφορά τους να συμπεριλαμβάνουν όλα τα 
είδη του τμήματος/τμημάτων. Κατά συνέπεια προσφορά που δεν περιλαμβάνει όλα τα είδη του τμήματος 
απορρίπτεται. 

ΑΡΘΡΟ 4 :  ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η προσφορά υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Αναλυτικότερα στον φάκελο θα περιέχεται ένας υπο-φάκελος με 
την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και ένας υπο-φάκελος με την ένδειξη
«Οικονομική Προσφορά».
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Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α) Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα

β) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό

 γ) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης 
δ) Το αντικείμενο της πρόσκλησης 

ε) Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών) του 
διαγωνισμού
στ) Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα 

Ο κυρίως φάκελος προσφοράς θα περιέχει δύο επιμέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, 

δηλαδή:

Α) Φάκελο «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» σφραγισμένο, στον οποίο 
τοποθετούνται  όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά  της παρούσας πρόσκλησης. Στον φάκελο θα υπάρχει 
η ένδειξη "Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά" και τα στοιχεία της διακήρυξης .

Β) Φάκελο «Οικονομικής Προσφοράς», τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του διαγωνιζομένου, 
τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με 
την ένδειξη: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Αναντιστοιχία μεταξύ τεχνικής προσφοράς, τεχνικών εγχειριδίων και οικονομικής προσφοράς 
αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διορθώσεις, προσθήκες. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 
προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών πρέπει κατά 
τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Εάν δεν 
προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία, η προσφορά απορρίπτεται.

Προσφορές που κατά την κρίση της υπηρεσίας θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση, ή θα συνδυάζονται με 
προϋποθέσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών 
χρησιμοποιούνται συντομογραφίες για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών είναι υποχρεωτικό για 
τους προσφέροντες, όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, αναφέρουν τις 
συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιας τους.
Σημειώνεται: Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/14 «κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων 
αντιγράφων εγγράφων» ισχύει:

Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από 
τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α', του άρθρου 1 του Ν.4250/14 ευκρινή φωτοαντίγραφα 
των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών 
αντιγράφων τους.
Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα 
από 

τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' 
του άρθρου 1 του Ν.4250/14.
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Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

ΑΡΘΡΟ 5:  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (αρθρ. 100 του Ν.4412/16)

1. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την παρούσα ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, 
κατά την ημερομηνία που ορίζεται στην πρόσκληση. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα 
αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες 
προσφορές. 

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των 
οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 3/11/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ στην Δ/νση 
Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Ξάνθης, Τμήμα Προμηθειών, της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, δημόσια, παρουσία 
των υποψηφίων (εφόσον το επιθυμούν) που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων 
τους, από την αρμόδια επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 6:  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής 
δικαιολογητικά ανά φάκελο:

6.1  Περιεχόμενα φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄75) όπως εκάστοτε ισχύει 
στην  οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ και να δηλώνεται ότι (ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙV) :
Α. στο ότι η προσφορά τους ισχύει και δεσμεύει για 180 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της 
καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών    
B. κατά την κατάρτιση της προσφοράς τους έχουν λάβει υπόψη όλους τους όρους της παρούσας, τους 
οποίους και αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
Γ.  Ότι αποδέχονται και πληρούν τα οριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙ της 
παρούσας Πρόσκλησης .

Β) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία θα 
δηλώνονται ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε καμμιά από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V).
  (Για τα φυσικά πρόσωπα ή υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε 
περίπτωση νομικού προσώπου η υποβολή αυτής γίνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της ).

Γ) Φορολογική ενημερότητα
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Δ) Ασφαλιστική ενημερότητα

Ε) Απόδειξη της καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας

Για την απόδειξη της καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας οι προσφέροντες 
προσκομίζουν έγκριση/ βεβαίωση εγγραφής τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο (Επιμελητήριο) με το 
ειδικό τους επάγγελμα ή να προσκομίσουν ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό υπό τους όρους που 
προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους και σύμφωνα με τις σχετικές εφαρμοστέες 
διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που ζητούνται υπογράφονται από τον προσφέροντα (σε περίπτωση νομικού προσώπου 
από το νόμιμο εκπρόσωπο   σύμφωνα με το καταστατικό), πρέπει να φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων 
τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν 
απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

6.2 Τεχνική Προσφορά

Οι Τεχνικές Προσφορές των Υποψηφίων Αναδόχων θα πρέπει, να πληρούν τις Τεχνικές προδιαγραφές του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.

Α. Τεχνικά φυλλάδια. Ειδικότερα στον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς για το κάθε είδος θα 
περιλαμβάνεται παραπομπή σε τεχνικό φυλλάδιο ή φωτογραφία με τα απαραίτητα τεχνικά 
χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Β Συμπληρωμένο το Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙ.

        ΑΡΘΡΟ 7:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
        Περιεχόμενα φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

Οι   ενδιαφερόμενοι    υποχρεούνται    να    συμπληρώσουν    το    υπόδειγμα    Οικονομικής    προσφοράς

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ).

Η προσφερόμενη τιμή του κάθε τμήματος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει την προϋπολογισθείσα   δαπάνη 

του τμήματος.

Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από τον ίδιο τον προσφέροντα σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του σε περίπτωση νομικού προσώπου. Σε περίπτωση ένωσης 

οικονομικών φορέων υποβάλλεται κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους 

τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο
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Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν.

4412/2016

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της παρούσας προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 8: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής σε συνεργασία με τις επιτροπές 

παραλαβής των Διευθύνσεων για τις οποίες προορίζονται τα είδη των δικαιούχων. Τα νούμερα και χρώματα 

των ειδών (παπούτσια και ρούχα) θα οριστικοποιηθούν κατά την υπογραφή των συμβάσεων με τους 

οικονομικούς φορείς. Η αποστολή των ειδών βαρύνει τον οικονομικό φορέα καθώς και όλες οι αλλαγές σε 

νούμερα που μπορεί να προκύψουν μέχρι την οριστική παραλαβή.

ΑΡΘΡΟ 9:  ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (άρθρ.200 του ν.4412/2016)

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την ΠΕ Ξάνθης, έπειτα από την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών /δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο 

πληρωμής και την σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής.

Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνει με την εξόφληση του ποσού του κάθε τιμολογίου μετά την οριστική 

παραλαβή (πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής), ακολουθούμενης της διαδικασίας του 

άρθρου 200 «Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη πληρωμή του αναδόχου» του 

ν.4412/2016 (Α' 147).

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με:

 Παρακράτηση φόρου ποσοστού 4% επί προμήθειας αγαθών, 8% επί παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα 

με τις διατάξεις των παραγράφων 2αα,2ββ του άρθρου 64 του Ν.4172/2013(ΦΕΚ 167Α΄) επί του 

καθαρού ποσού της αξίας του τιμολογίου

 Παρακράτηση 0,07% επί της αξίας της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (εκτός 

Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4605/2019, για την κάλυψη των 

λειτουργικών αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ σε 

ποσοστό 20% επί αυτού επί της παρακράτησης υπέρ της αρχής των συμβάσεων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κώδικα Χαρτοσήμου.

 Παρακράτηση 0,06% επί της αξίας της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (εκτός 

Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του Ν.4412/16, για την 

κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Χαρτόσημο 
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3% και ΟΓΑ σε ποσοστό 20% επί αυτού επί της παρακράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών. Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα 

και αποδίδεται κατά τις κείμενες διατάξεις.

Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα 

υπογραφής της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 10:  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα 
προκύψει μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την 
εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Ξάνθη 
αρμόδια δικαστήρια.

Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται 
μεταξύ τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΕΡΟΣ Α - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Μέσων Ατομικής 

Προστασίας (Μ.Α.Π.) για τους δικαιούχους εργαζόμενους των Π.Ε. Ξάνθης, συνολικής δαπάνης  ποσού 

28.376,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος. Αναλυτικότερα τα 

υπο-προμήθεια είδη παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
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Θέμα: Ενιαίος πίνακας δικαιούχων μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)  της  ΔΤΕ, Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας , Τμ. Πολιτικής Προστασίας ,  ΔΑ/Τμ. Εμπορίου και  
Διεύθυνσης Αγρ. Οικ. & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.

A/A

ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Κ. 
ΜΕΡΙΜΝΑ

ΔΤΕ

ΤΜ. 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

& 
ΟΙΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜ. ΠΟΛ. 
ΠΡΟΣ/ΑΣ

ΤΜ. 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΑΓ.  
ΟΙΚ & 

ΚΤΗΝ/ΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ

1
Γάντια εργασίας σε ψύχος 33 1

46 80 6,00€ 480,00€

2 Γάντια εργασίας δερματοπάνινα 14           1 46 61        10,00€      610,00€

3
Γάντια μονωτικά 
ηλεκτρολόγου 1

1        40,00€      40,00€

4 Γάντια από PVC 1 46 47         4,00€      188,00€

5

ΤΜΗΜΑ 1 ΓΑΝΤΙΑ

Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο 1            1          5,00€       5,00€

6
Γάντια ελαστικά μιας χρήσης 
latex         8

5 5 18

Πακέτο 
(100τμχ)

         5.00€      90,00€

7
Γάντια εξεταστικά μιας χρήσης 
νιτριλίου           

46 65

Πακέτο 
(100τμχ)

         6,00€      390,00€

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 1.803,00€
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A/A ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΟΜΑΔΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΥΓΕΙΑ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚ
Η 

ΜΕΡΙΜΝΑ

ΔΤΕ

ΤΜ. 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

&
ΟΙΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜ. ΠΟΛ. 
ΠΡΟΣ/ΑΣ

ΤΜ. 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΑΓ.  ΟΙΚ
& ΚΤΗΝ/ΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ 
ΦΠΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ

1 ΑΣΠΙΔΙΑ

Ασπίδα προσώπου 
(προσωπίδα) 
αντιθαμβωτική,

8 12 5 5           46 76       3,00€
 228,00 €

2

ΤΜΗΜΑ 2

ΚΡΑΝΗ
Κράνος προστασίας 
κεφαλής 21 5 1 27 54                 252     20,00€

 1.080,0€

3
4 ΣΚΟΥΦΟΙ Σκούφος πλεκτός ή με 

ισοθερμική επένδυση 33 1          46 114 10,00€ 1.140,00€

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 2.448,00
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A/A ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΜΑΔΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΥΓΕΙΑ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚ
Η 

ΜΕΡΙΜΝΑ

ΔΤΕ

ΤΜ. 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

&
ΟΙΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜ. ΠΟΛ. 
ΠΡΟΣ/ΑΣ

ΤΜ. 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΑΓ.  ΟΙΚ & 
ΚΤΗΝ/ΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ 

ΦΠΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ

1 Γυαλιά προστασίας ματιών 
ανοικτού ή κλειστού τύπου 8 33 5 1 47 8,00€ 376,00€

2 Προστατευτικά γυαλιά 
ιατρικής χρήσης 
αντιθαμβωτικά ( Foliodress eye 
project ή polysafe ή τύπου 
μάσκας)

1 46 47 37τχ Χ10,00€
10τμχ Χ 
13,00€

500,00€

3

ΤΜΗΜΑ 3

ΓΥΑΛΙΑ   

&

   ΜΑΣΚΕΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Μάσκα αναπνευστική υψηλής 
προστασίας τύπου FFP3 χωρίς 
βαλβίδα

46 46 20,00€

(συσκε
υασία 
20 τμχ)

920,00€

4 Μάσκα αναπνευστική υψηλής 
προστασίας τύπου FFP2 με 
βαλβίδα

46 46 16,00 
(συσκε
υασία) 
10τμχ

736,00€

5  Κάλυμμα κεφαλής μιας 
χρήσης 3Μ 46 46 20.00€ 

(συσκευα
σία 5 
τμχ)

920,00€

6 Μιας χρήσης χειρουργική 
μάσκα 8 5 1 5 19 7.00€ 

(συσκευα
σία 50 
τμχ)

   133,00€

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 3.585,00€
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A/A ΟΜΑΔΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΟΜΑΔΑΣ
ΕΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΜΕΡΙΜΝΑ

ΔΤΕ

ΤΜ. 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

&
 

ΟΙΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜ. ΠΟΛ. 
ΠΡΟΣ/ΑΣ

ΤΜ. 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΑΓ.  ΟΙΚ & 
ΚΤΗΝ/ΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
 ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ

1 Λαστιχένιες γαλότσες 
εργασίας

33 1 34 10,00 340,00€

2 Γαλότσες εργασίας με 
αντιολισθητική σόλα - 
πέλμα

46 46 8τμχ Χ25.00 

14τμχ Χ 22.00

24τμχ Χ 20.00

988,00€

3 Μποτάκια ή άρβυλα 
ασφαλείας 
αντιολισθητικά S3

2 32 5 1 46 86 60,00 5.160,00€

 4

ΤΜΗΜΑ
4

ΥΠ
Ο

ΔΗ
Μ

ΑΤ
Α

Παπούτσια ασφαλείας 
ηλεκτρολόγου

1 1 80.00 80.00€

5

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 6.568,00€
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A/A ΟΜΑΔΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΥΓΕΙΑ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

ΔΤΕ ΤΜ. ΠΕΡ. & 
ΟΙΔΡΟ/ΙΑΣ

ΤΜ. ΠΟΛ. 
ΠΡΟΣ/ΑΣ

ΤΜ. 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΑΓ.  
ΟΙΚ & 

ΚΤΗΝ/ΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ 
ΦΠΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ

1 Φακός χειρός ή/και 
κεφαλής αδιάβροχος και 
ανθεκτικός σε πτώσεις

33 1 33 12.00€ 396,00€

2 Ωτοβύσματα (ατομικά) με 
θήκη

12 46 60 4.00€ 240,00€

3 Επιγονατίδες, περικνημίδες
2 1 1 4 11.00€ 44.00€

4 Μονωτικό ταπί ή χαλάκι 
από λάστιχο

 1 1 150.00€

5

ΤΜΗΜΑ
5

ΑΛ
ΛΑ

 Μ
ΕΣ

Α 
ΠΡ

Ο
ΣΤ

ΑΣ
ΙΑ

Σ

Κάλυμμα υποδημάτων και 
κνήμης πλαστικό μιας 
χρήσεως με λάστιχο από 
PE

          8 46 54 8.00€
(τα 50 
τμχ)

432,0€

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 1.268,00€
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A/A ΟΜΑΔΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΥΓΕΙΑ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

ΔΤΕ

ΤΜ. 
ΠΕΡΙΒΑΛΛ

ΟΝΤΟΣ
&

ΟΙΔΡΟΟΙΚΟ
ΝΟΜΙΑΣ

ΤΜ. ΠΟΛ. 
ΠΡΟΣ/ΑΣ

ΤΜ. 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΑΓ.  
ΟΙΚ. & 

ΚΤΗΝ/ΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ 

ΦΠΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

1 Μπουφάν με ισοθερμική επένδυση 
για το ψύχος (αδιάβροχο, 
φωσφοριζέ, αντανακλαστικές ρίγες)

33 1 46       80  60.00€ 4.800,00€

2  Σετ παντελόνι-σακάκι με κουκούλα 
φωσφοριζέ με ανακλαστικές ρίγες  
αδιάβροχα-αντιανεμικά 33 1 46 80 35.00€

2.800,00€

3 Γιλέκο φωσφοριζέ με 
αντανακλαστικές ρίγες 33 5 1 5 44 10.00€ 440.00€

4 Ποδιά εργασίας PVC
14 14

16,00 224,00€

5 Σετ ρουχισμού εργασίας 
(παντελόνι-γιλέκο, T-shirt)

2 2

Παντελόνι 
23.00€
Γιλέκο 
25.00€
T-SHIRT 
7.00€

110,00€

6

ΤΜΗΜΑ 6

ΠΡ
Ο

ΣΤ
ΑΤ

ΕΥ
ΤΙ

ΚΗ
   

   
 Ε

Ν
ΔΥ

Μ
ΑΣ

ΙΑ

Μιας χρήσης ολόσωμη φόρμα με 
κουκούλα προστασίας από 
μολυσματικούς παράγοντες, 
μικροσωματίδια και σταγονίδια

          

      8 5 46

59Χ5=

295 8.00€

2.360,00€

7 Φόρμα εργασίας ολόσωμη 
1 46 47

20.00€ 940.00€

8 Ρόμπα υφασμάτινη
46 46

19.00€ 874.00€

9 Ποδιά εργασίας
13 13

12.00€ 156,00€

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ
12.704,00€
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                                                                                ΤΜΗΜΑ 1  ΓΑΝΤΙΑ                                                                        

1. ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΨΥΧΟΣ

Πεδίο χρήσης: Γάντια κρατήματος Grip Ψύχους κατασκευασμένα από πλεκτό χωρίς ραφές με επένδυση από 

βαμβάκι και ακρυλικό υλικό. Να διαθέτουν επίστρωση από μαύρο λάτεξ και να έχουν ελαστική μανσέτα για 

άνετη εφαρμογή. Να είναι κατάλληλα για εργασίες που απαιτούν καλό κράτημα αλλά και σε κρύο 

περιβάλλον.

Πρότυπα: EN 511:2006 ή ισοδύναμο

2. ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, 

συμπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον (για εργαζόμενους στην Πολιτική Προστασία, χειριστές 

μηχανημάτων, οδηγούς φορτηγών, εργασίες πρασίνου, ηλεκτρολόγους, εργασίες στη σήμανση οδών, σε 

απορριμματοφόρα, οικοδομές, μηχανοτεχνίτες, οδήγηση μηχανοκίνητων οχημάτων και χειρισμό 

μηχανημάτων  κτλ). Υλικό κατασκευής: μαλακό κατσικίσιο δέρμα/ δέρμα μόσχου

     Πρότυπα: ΕΝ 388:2016 ή ισοδύναμο

3. ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

Πεδίο χρήσης: Γάντια Μέσης Τάσης για Ηλεκτρολόγους (class 0-1000V) για προστασία από Ηλεκτρισμό S59120 

και συγκεκριμένα την προστασία χεριών. Υλικό κατασκευής: Τα ηλεκτρολογικά γάντια να είναι κατασκευασμένα 

από φυσικό latex. Να διαθέτουν μακρυά μανσέτα, αντίσταση RC και είναι για χρήση 1000V. 

Πρότυπα: ΕΝ60903:2003 ή ισοδύναμο

4. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC
Πεδίο χρήσης: Όταν απαιτείται προστασία από χημικούς, μηχανικούς και βιολογικούς κινδύνους, όπως 

εργαζόμενοι σε αποθήκες, σε εργασίες πρασίνου, γεωπόνοι, δασολόγοι, ιχθυολόγοι, σπερματεγχύτες, 

κτηνιάτρους, χειριστές μηχανημάτων, σε απορριμματοφόρα (εναλλακτική λύση), σε καθαρισμούς καδών, σε 

νεκροταφεία κτλ. Πλήρως καλυμμένα με μακριά μανσέτα και μαλακή, άνετη βαμβακερή επένδυση. Πολύ 

καλή αντοχή στην τριβή. Υλικό κατασκευής: Βαμβακερό ύφασμα με επίστρωση από PVC. 

Πρότυπα: ΕΝ 388: 2016 ή ισοδύναμο
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5. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ

Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος της παλάμης μπορεί να εκτεθεί σε χημικές ουσίες ή σε 

υγρό περιβάλλον όπως θέσεις εργασίας: αποθηκάριοι, γεωπόνοι, δασολόγοι, τεχνολόγοι γεωπονίας, 

επιθεωρητές περιβάλλοντος, ιχθυολόγοι, ελεγκτές, εργάτες πρασίνου, συνεργεία συντήρησης σε υγρό 

περιβάλλον, υδραυλικούς, σε βαφές κτλ.

Πρότυπα: ΕΝ 388:2016, 420CE, ή ισοδύναμο

6.  ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  LATEX

Πεδίο χρήσης: Για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών (θέσεις εργασίας: γιατροί, 

νοσηλευτές, επόπτες δημόσιας υγείας, γεωπόνοι, κτηνίατροι, δασολόγοι, τεχνολόγοι ζωικής παραγωγής, 

σπερματογχύτες κτλ.)Εφαρμογές που απαιτούν συχνή αλλαγή γαντιών. Υλικό κατασκευής: latex Είναι 

συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100 ή 200 τεμάχια.

    Πρότυπα:   ΕΝ 374-1, ΕΝ 455 ή ισοδύναμο

7. ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ

Πεδίο χρήσης: Για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών (θέσεις εργασίας: γιατροί, 

νοσηλευτές, επόπτες δημόσιας υγείας, γεωπόνοι, κτηνίατροι, δασολόγοι, τεχνολόγοι ζωικής παραγωγής, 

σπερματογχύτες κτλ.)Εφαρμογές που απαιτούν συχνή αλλαγή γαντιών. Υλικό κατασκευής: Νιτρίλιο Είναι 

συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100 ή 200 τεμάχια.

    Πρότυπα:   ΕΝ 374-1, ΕΝ 4 ή ισοδύναμο
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ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ

   1. ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ)
    Πεδίο χρήσης: γενικές εργασίες, για εργαζόμενους χειριστές μηχανημάτων, κτηνιάτρους, βοηθητικό 

προσωπικό, νοσηλευτές κτλ. 

Χαρακτηριστικά: Διευρυμένη οθόνη κατασκευασμένη από στέρεο οπτικά διαφανές υλικό. Προστασία 

ματιών, προσώπου και μερικώς κεφαλής από  σωματίδια, σπινθίρες και πιτσίλισμα ματιών. 

Πρότυπο: EN166 3T ή ισοδύναμο

2.ΚΡΑΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πεδίο χρήσης: για εργαζόμενους και μηχανικούς σε εργοταξιακές δραστηριότητες, χειριστές 

μηχανημάτων ηλεκτρολογικές εργασίες, εργασίες σε συνεργεία, γεωπόνους, δασολόγους, τεχνολόγους 

γεωπονίας και σε χώρους που εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα ή υπάρχει κίνδυνος 

κτυπήματος της κεφαλής.

Χαρακτηριστικά: Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό. Για να είναι περισσότερο εργονομικά θα 

πρέπει: Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος να είναι από συνθετικές ίνες και όχι από σκληρό 

πλαστικό. Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία μίας κίνησης, για να ρυθμίζεται αφού 

έχει φορεθεί. 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.

Πρότυπο ΕΝ397 ή ισοδύναμο

 3.ΣΚΟΥΦΟΙ ΜΕ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Πεδίο χρήσης: για εργαζόμενους και μηχανικούς σε εργοταξιακές δραστηριότητες, χειριστές 

μηχανημάτων ηλεκτρολογικές εργασίες, εργασίες σε συνεργεία, γεωπόνους, δασολόγους, τεχνολόγους 

γεωπονίας και σε χώρους που εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα ή υπάρχει κίνδυνος 

κτυπήματος της κεφαλής. Υλικό κατασκευής: Ακρυλικό με εσωτερική επένδυση.

Πρότυπο: CE 
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ΤΜΗΜΑ 3 : ΓΥΑΛΙΑ – ΜΑΣΚΕΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ

1.ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Πεδίο χρήσης: για συνεχή χρήση από απασχολούμενους και επιβλέποντες σε τεχνικές εργασίες και όπου 

απαιτείται προστασία από μηχανικούς κινδύνους χαμηλής επικινδυνότητας, όπως εργαζόμενους στην 

πολιτική προστασία, εργάτες, τεχνίτες κήπων, τεχνίτες και χειριστές οχημάτων, ηλεκτρολόγοι οχημάτων, 

ξυλουργοί, σιδεράδες, ελαιοχρωματιστές, οικοδόμοι, εργάτες αποκομιδής απορριμμάτων, οδοκαθαριστές, 

και επιβλέποντες των παραπάνω εργασιών.

Χαρακτηριστικά: Διάφανα, αντιθαμβωτικά, αεριζόμενοι βραχίονες για μείωση θαμπώματος, αντιχαρακτικός 

πολυαανθρακικός φακός, προστασία UVA.

2. ΓΥΑΛΙΑ - ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ Α Ν Τ Ι Θ Α Μ Β Ω Τ Ι Κ Α (για προστασία από χημικούς ή 

μηχανικούς κινδύνους)- ¨η τύπου μάσκας 

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες(υγρές ή σκόνες)ή και από 

μηχανικούς κινδύνους (τροχός, τόρνος κ.α.) όπως γεωπόνους, δασολόγους, τεχνολόγους γεωπονίας κτλ.

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, αρκετά 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.

2i Γυαλιά προστασίας Chemist αντιθαμβωτικά, Τεμάχια :12

2ii Γυαλιά προστασίας μάσκα τύπου Google αντιθαμβωτικά , Τεμάχια : 10 

Πρότυπα: ΕΝ166 ή ισοδύναμο

   3.  ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ FFFP3 ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς για θέσεις εργασίας όπως: γεωπόνοι, 

δασολόγοι, τεχνολόγοι γεωπονίας, τεχνικούς ελεγκτές οχημάτων, επιθεωρητές περιβάλλοντος, 

απορριμματοφόρα, καθαριότητα, βαφές κτλ.

Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, 

στόμα και πιγούνι.

Πρότυπα κατασκευής: ΕΝ 149. ή ισοδύναμο
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          4 ΜΑΣΚΑ 3D ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ FFFP2 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς για θέσεις εργασίας όπως: γεωπόνοι, 

δασολόγοι, τεχνολόγοι γεωπονίας, τεχνικούς ελεγκτές οχημάτων, επιθεωρητές περιβάλλοντος, 

απορριμματοφόρα, καθαριότητα, βαφές κτλ.

Χαρακτηριστικά :Ελαφριά, εύκολη στην αναπνοή και στην ομιλία, χωρίς latex, συμβατή με γυαλιά ασφαλείας.
Πρότυπα:  ΕΝ 149 ή ισοδύναμο

 5. ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 3Μ

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς για θέσεις εργασίας όπως: γεωπόνοι, 

κτηνίατροι, δασολόγοι, τεχνολόγοι γεωπονίας, τεχνικούς, καθαριότητα, νεκροταφεία, βαφές κτλ.

Χαρακτηριστικά:  Προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής από πολυπροπυλένιο (PP). Ελαστική εφαρμογή γύρω 

από το πρόσωπο. Διαθέτει μακρύ λαιμό και συγκολλημένες ραφές για προστασία από σκόνες και επικίνδυνα 

πιτσιλίσματα. Χρώμα Λευκό  

Πρότυπα:  CE

6. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ

Πεδίο χρήσης: Χειρουργικές Μάσκες Προσώπου Τύπου ΙΙ 

Χαρακτηριστικά: Με 3 στρώματα που εξασφαλίζουν άριστο φιλτράρισμα (BFE≥98%), σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά 

πρότυπα (ΕΝ14683), ενώ επιτρέπουν άνετη αναπνοή. Με άδεια από τον Ε.Ο.Φ. Διαθέσιμες σε συσκευασία των 

50 τεμαχίων.

Πρότυπα: ΕΝ14683 ή ισοδύναμο 
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ΤΜΗΜΑ 4: ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

1. ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΕΣ ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΟΝΑΤΟΥ

Πεδίο χρήσης: για εργαζόμενους και μηχανικούς σε εργοταξιακές δραστηριότητες, χειριστές μηχανημάτων 

ηλεκτρολογικές εργασίες, εργασίες σε συνεργεία, γεωπόνους, δασολόγους, τεχνολόγους γεωπονίας και σε χώρους 

που εκτελούνται εργασίες εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες.

Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό με αντιολισθητική σόλα προστατευτικά δακτύλων και 

προστατευτικό έναντι διάτρησης.

Πρότυπο: ΕΝ 344, 345 ή ισοδύναμο

2. ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΟΛΑ-ΠΕΛΜΑ 

Πεδίο χρήσης: για εργαζόμενους, κτηνιάτρους, γεωπόνους, δασολόγους, τεχνολόγους γεωπονίας και σε χώρους 

που εκτελούνται εργασίες εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες.

     2i. Μπότες γόνατος, Υλικό κατασκευής:PVC, Αδιάβροχες, ιδανικές για βιομηχανίες τροφίμων. Χρώμα: Λευκό: 

Τεμάχια:8 (Για Κτηνιατρική) (Τύπου Dunlop)

  Πρότυπό: ΕΝ ISO 20347 ή ισοδύναμο

     2ii. Μπότες γόνατος, Υλικό κατασκευής:PVC, Αδιάβροχες, ιδανικές για αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες. 

Χρώμα πράσινο. Τεμάχια: 14. (Για κτηνιατρική) (Τύπου Dunlop)

  Πρότυπό: ΕΝ ISO 20347 ή ισοδύναμο

    2iii. Μπότες γόνατος, Υλικό κατασκευής: PVC, ιδανικές για αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες. (Για 

Γεωπόνους) Τεμάχια:24

  Πρότυπό: ΕΝ ISO 20347 ή ισοδύναμο

3.ΜΠΟΤΑΚΙΑ Η ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ  S3

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες όπου υπάρχει κίνδυνος ολίσθησης και πτώσης φορτίου. Για εργαζόμενους και 

μηχανικούς σε εργοταξιακές δραστηριότητες, χειριστές μηχανημάτων ηλεκτρολογικές εργασίες, εργασίες σε 

συνεργεία, γεωπόνους, δασολόγους, τεχνολόγους γεωπονίας και σε χώρους που εκτελούνται εργασίες εργασίες 

σε ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες.

Χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο, με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα. Αντιστατικά, 

αδιάβροχα, σύστημα υποστήριξης φτέρνας ΕSP. Αντιολισθητική σόλα, αντικραδασμικό σύστημα απορρόφησης 

κραδασμών, ανθεκτική σε λάδια και πετρελαοειδή. Υλικό κατασκευής :δέρμα

Πρότυπο ΕΝ ISO 20345 ή ισοδύναμο
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4 .ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

Πεδίο χρήσης: Μποτάκι ασφαλείας ηλεκτρολόγων με υψηλή ηλεκτρική μόνωση. Απαλλαγμένο 100% από μεταλλικά 

στοιχεία (100% Metal Free), με συνθετική προστασία δαχτύλων, μη μεταλλική αδιάτρητη ενδιάμεση σόλα και 

επένδυση από 100% πολυαμιδικό ύφασμα.

 Χαρακτηριστικά: Κορμός από μη αποψιλωμένο δέρμα, Εξωτερική επένδυση από διαπνέον συνθετικό, Εσωτερική 

επένδυση από 100% πολυαμιδικό ύφασμα. Πάτος κατασκευασμένος από ειδική ένωση EVA και νιτριλίου. Σόλα από 

πολυουρεθάνη διπλής πυκνότητας με υψηλή ηλεκτρική αντίσταση. Προστασία δακτύλων με συνθετικό καπάκι 200J. 

Ενδιάμεση  σόλα αδιάτρητη, μη μεταλλική, με υψηλή ηλεκτρική αντίσταση.

Πρότυπο ΕΝ ISO 20345 ή ισοδύναμο

ΤΜΗΜΑ 5 ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ

Πεδίο χρήσης: για θέσεις εργασίας όπως στους απασχολούμενους με ασφαλτοστρώσεις, στη σήμανση οδών, 

στην ύδρευση/αποχέτευση, στους εργάτες κήπων, μηχανικούς, φύλακες, στην πολιτική προστασία,  κτλ.

Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχος φακός κεφαλής Led. Με διακόπτη από καουτσούκ για εύκολη χρήση, να 

διαθέτει ρυθμιζόμενο ιμάντα κεφαλής. Φωτεινότητα: 600 lumens

2.  ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ
Πεδίο χρήσης: για θέσεις εργασίας όπως στους απασχολούμενους με ασφαλτοστρώσεις, στη σήμανση οδών, 

χειριστές μηχανημάτων, κτηνιάτρους, γεωπόνους

Χαρακτηριστικά: . Ωτοπώματα (σε ατομική θήκη) με κορδόνι για προστασία από υψηλό θόρυβο. Υλικό 

κατασκευής: Πολυουρεθάνη

Πρότυπο: ΕΝ352-2:2002 ή ισοδύναμο

3.  ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

             Πεδίο χρήσης: για θέσεις εργασίας όπως υδραυλικοί και απασχολούμενοι στην πολιτική προστασία.

 Χαρακτηριστικά: Εξωτερικές επιγονατίδες ασφαλείας Τζελ, σχεδιασμένες με σκληρό εξωτερικό περίβλημα για 

παροχή προστασία στα γόνατα από αιχμηρά αντικείμενα και σκληρές επιφάνειες με ιμάντες για σωστή τοποθέτηση. 

Υλικό κατασκευής: Πλαστικό, συνθετικές ίνες.
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4. ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΤΑΠΙ Η ΧΑΛΑΚΙ ΑΠΟ ΛΑΣΤΙΧΟ

                Πεδίο χρήσης: εργασίες ηλεκτρολόγου για την προστασία κατά την εργασία υπό τάση ή κοντά σε τάση 1000V.

              Χαρακτηριστικά: Μονωτικό ταπί από λάστιχο, πάχος 1.0mm, διαστάσεις 1.000Χ1.000m.m

              Πρότυπο: EN IEC 61112 ή ισοδύναμο

5. ΚΑΛΥΜΜΑ ΥΠΟΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΝΗΜΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Πεδίο χρήσης: γενικού τύπου για θέσεις εργασίας γεωπόνους, δασολόγους, τεχνολόγους γεωπονίας, 

ιχθυολόγους, κτηνίατρους, βοηθός κτηνίατρου, τεχνολόγους ζωικής παραγωγής.

              Χαρακτηριστικά:  Ποδονάρια  μιας χρήσης για μπότες. Να φέρουν λάστιχο περιμετρικά προκειμένου να 

προσαρμόζονται σε κάθε μέγεθος μπότας. Υλικό κατασκευής: Πολυαιθυλένιο. 
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ΤΜΗΜΑ 6 : ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

1. ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΙΣΟΣΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΨΥΧΟΣ (ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ, ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ, 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΡΙΓΕΣ)

     Πεδίο χρήσης: για θέσεις εργασίας σε εξωτερικό φυσικό περιβάλλον και έκθεση σε έντονο κρύο και 

ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως χαράξεις, επιβλέψεις, επιθεωρήσεις τεχνικών έργων και υποδομών σε 

εξέλιξη, όπως σε κινούμενα οχήματα (χειριστές μηχανημάτων), στους απασχολούμενους με 

ασφαλτοστρώση, στη σήμανση οδών, στους μηχανικούς -εργοδηγούς, εργάτες συνεργείου, ηλεκτρολόγοι, 

υδραυλικοί, προσωπικό εργαστηρίου, προσωπικό πολιτικής προστασίας, κτηνίατροι, γεωπόνοι-τεχνολόγοι, 

βοηθητικό προσωπικό (εργάτες, τεχνίτες, σπερματεγχύτες)

Χαρακτηριστικά: Υψηλής ορατότητας softshell μπουφάν για έκθεση σε έντονο κρύο και ακραίες καιρικές 

συνθήκες, υδατοαπωθητική επίστρωση, επένδυση fleece (αφαιρούμενη), αφαιρούμενη κουκούλα με 

κορδόνι περίσφιξης, 2 μπροστινές τσέπες με φερμουάρ. Το λογότυπο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜ-Θ στην πλάτη 

τυπωμένο με έντονο ανεξίτηλο χρώμα. 

Πρότυπα:ΕΝ-340 ή ισοδύναμο

2.  ΣΕΤ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ-ΣΑΚΑΚΙ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΜΕ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΡΙΓΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ-
ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ ΝΥΤΣΕΡΑΔΕΣ) 

Πεδίο χρήσης: για θέσεις εργασίας σε εξωτερικό φυσικό περιβάλλον και έκθεση σε έντονο κρύο και ακραίες 

καιρικές συνθήκες, όπως χαράξεις, επιβλέψεις, επιθεωρήσεις τεχνικών έργων και υποδομών σε εξέλιξη, 

όπως σε κινούμενα οχήματα (χειριστές μηχανημάτων), στους απασχολούμενους με ασφαλτοστρώση, στη 

σήμανση οδών, στους μηχανικούς -εργοδηγούς, εργάτες συνεργείου, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, προσωπικό 

εργαστηρίου, προσωπικό πολιτικής προστασίας, κτηνίατροι, γεωπόνοι-τεχνολόγοι, βοηθητικό προσωπικό 

(εργάτες, τεχνίτες, σπερματεγχύτες)

   Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχο κοστούμι PVC υψηλής ορατότητας με αποσπώμενη κουκούλα το λογότυπο 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜ-Θ στην πλάτη τυπωμένο με έντονο ανεξίτηλο χρώμα.

Πρότυπα:ΕΝ-343 ή ισοδύναμο

3. ΓΙΛΕΚΟ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΡΙΓΕΣ

Πεδίο χρήσης: : για θέσεις εργασίας σε εξωτερικό φυσικό περιβάλλον και έκθεση σε έντονο κρύο και ακραίες 

καιρικές συνθήκες, όπως χαράξεις, επιβλέψεις, επιθεωρήσεις τεχνικών έργων και υποδομών σε εξέλιξη, 

όπως σε κινούμενα οχήματα (χειριστές μηχανημάτων), στους απασχολούμενους με ασφαλτοστρώση, στη 
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σήμανση οδών, στους μηχανικούς -εργοδηγούς, εργάτες συνεργείου, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, προσωπικό 

εργαστηρίου, για εργασίες σε έλεγχο συστημάτων μέτρησης καυσίμων. 

Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, με δύο 

οριζόντιες λωρίδες από ειδικό ανακλαστικό υλικό, το λογότυπο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜ-Θ στην πλάτη τυπωμένο με 

έντονο  ανεξίτηλο χρώμα.

Υλικό κατασκευής: πολυεστέρας (100%).

Πρότυπα:ΕΝ-340,ΕΝ-471 ή ισοδύναμο.

4. ΠΟΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ PVC
Πεδίο χρήσης:  για εργασίας που προβλέπουν επισκέψεις σε βιομηχανίες κρεάτων, διαλογητήρια, κτηνιατρεία, 

αλιεία, τυροκομεία και σφαγεία. Υλικό κατασκευής PVC/Πολυεστέρας

 4i Χρώμα: Λευκό.( Για Κτηνιάτρους). Τεμάχια: 14

5. ΣΕΤ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ-ΓΙΛΕΚΟ, T-SHIRT)
Πεδίο χρήσης: Υδραυλικές εργασίες σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους σε κανονικές καιρικές συνθήκες. 

Ηλεκτρολογικές εργασίες σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους σε κανονικές καιρικές συνθήκες. 

Χαρακτηριστικά: Βαμβακερό Παντελόνι εργασίας σχεδιασμένο να αντέχει στην φθορά. Μεγάλες πλαϊνές τσέπες, 

ελαστικό στην μέση, ειδική τσέπη για μέτρο. Με επιθέματα στα γόνατα που δέχονται επιγονατίδες. Γιλέκο 

εργασίας με επένδυση με πολλές τσέπες. Κλείσιμο με φερμουάρ και πτερύγιο που κλείνει με Velcro. Εσωτερική 

επένδυση με υαλοβάμβακα. T-SHIRT βαμβακερό μακρυμάνικο 100% βαμβάκι. Το λογότυπο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜ-Θ 

στην πλάτη τυπωμένο με έντονο ανεξίτηλο χρώμα.

Πρότυπο: CE, Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα.

6. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ, 
ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΑ 

Πεδίο χρήσης:  γενικού τύπου για θέσεις εργασίας γεωπόνους, δασολόγους, τεχνολόγους γεωπονίας, 

ιχθυολόγους, κτηνίατρους, βοηθός κτηνίατρου, τεχνολόγους ζωικής παραγωγής, επόπτες δημόσιας υγείας, 

νοσηλευτές, ελεγκτές περιβάλλοντος 

Χαρακτηριστικά: Ολόσωμη φόρμα με ελαστική κουκούλα. Να διαθέτει λάστιχο στις μανσέτες, στη μέση και στα 

πόδια. Κλείνει με φερμουάρ. Για χρήση σε μη τοξικό επικίνδυνο περιβάλλον. 

7. ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΛΟΣΩΜΗ

Πεδίο χρήσης: γενικού τύπου εργασιών, κτηνίατροι, γεωπόνοι-τεχνολόγοι, βοηθητικό προσωπικό (εργάτες, 
τεχνίτες, σπερματεγχύτες
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Χαρακτηριστικά: Φόρμα εργασίας με τιράντα από ύφασμα σύμμικτο 65% πολυέστερ-35% βαμβάκι. Να έχει   

τσέπη στο στήθος, πλαϊνές τσέπες. Να κλείνει με φερμουάρ κ Velcro.

Πρότυπο: CE, Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα. . Το λογότυπο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜ-Θ  τυπωμένο με έντονο ανεξίτηλο 

χρώμα.

8. ΡΟΜΠΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ (Τύπου ιατρική ποδιά)

Πεδίο χρήσης: γενικού τύπου για θέσεις εργασίας γεωπόνους, δασολόγους, τεχνολόγους γεωπονίας, 

ιχθυολόγους, κτηνίατρους, βοηθός κτηνίατρου, τεχνολόγους ζωικής παραγωγής.

Χαρακτηριστικά: Ιατρική ποδιά λευκή, 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι.

            Πρότυπο: CE, Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα. . Το λογότυπο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜ-Θ τυπωμένο με έντονο 

ανεξίτηλο χρώμα.

9. ΠOΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πεδίο χρήσης:  γενικού τύπου για θέσεις εργασίας για χειριστές μηχανημάτων, εργάτες συνεργείων. 

Χαρακτηριστικά: Ολόσωμη ποδιά με χιαστί δέσιμο μέχρι το γόνατο, ύφασμα καμπαρντίνα, διπλή τσέπη. 

             Πρότυπο: CE, Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα.

                                                                                                                     Με Ε.Π.

Ο Αντιπεριφερειαρχης ΠΕ Ξάνθης

                                                                                                                      Ευφραιμίδης Νικόλαος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1

A/A

ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Κ. 
ΜΕΡΙΜΝΑ

ΔΤΕ

ΤΜ. 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

& 
ΟΙΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜ. ΠΟΛ. 
ΠΡΟΣ/ΑΣ

ΤΜ. 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΑΓ.  
ΟΙΚ & 

ΚΤΗΝ/ΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΙΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ

ΦΕΣ

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η ΣΕ 

ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

Η΄ΦΩΤΟΓΡΑ
ΦΙΑ

1
Γάντια εργασίας σε ψύχος 33 1

46 80 ΝΑΙ/ΟΧΙ

2 Γάντια εργασίας δερματοπάνινα 14           1 46 61 ΝΑΙ/ΟΧΙ

3
Γάντια μονωτικά 
ηλεκτρολόγου 1

1 ΝΑΙ/ΟΧΙ

4 Γάντια από PVC 1 46 47 ΝΑΙ/ΟΧΙ

5

ΤΜΗΜΑ 1 ΓΑΝΤΙΑ

Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο 1            1 ΝΑΙ/ΟΧΙ       

6
Γάντια ελαστικά μιας χρήσης 
latex         8

5 5 18

Πακέτο 
(100τμχ)

ΝΑΙ/ΟΧΙ      

7
Γάντια εξεταστικά μιας χρήσης 
νιτριλίου           

46 65

Πακέτο 
(100τμχ)

ΝΑΙ/ΟΧΙ      

Ημερομηνία :

Υπογραφή και σφραγίδα προσφέροντα:
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ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2

A/A ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΟΜΑΔΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΥΓΕΙΑ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚ
Η 

ΜΕΡΙΜΝΑ

ΔΤΕ

ΤΜ. 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

&
ΟΙΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜ. ΠΟΛ. 
ΠΡΟΣ/ΑΣ

ΤΜ. 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΑΓ.  ΟΙΚ
& ΚΤΗΝ/ΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

Η΄ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

1 ΑΣΠΙΔΙΑ

Ασπίδα προσώπου 
(προσωπίδα) 
αντιθαμβωτική,

8 12 5 5           46 76 ΝΑΙ/ΟΧΙ
 

2

ΤΜΗΜΑ 2

ΚΡΑΝΗ
Κράνος προστασίας 
κεφαλής 21 5 1 27 54                 ΝΑΙ/ΝΑΙ/ΟΧΙ

252     
 

3
4 ΣΚΟΥΦΟΙ Σκούφος πλεκτός ή με 

ισοθερμική επένδυση 33 1          46 114 ΝΑΙ/ΟΧΙ

Ημερομηνία :

Υπογραφή και σφραγίδα προσφέροντα:
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ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 3

A/A ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΜΑΔΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΥΓΕΙΑ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚ
Η 

ΜΕΡΙΜΝΑ

ΔΤΕ

ΤΜ. 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

&
ΟΙΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜ. ΠΟΛ. 
ΠΡΟΣ/ΑΣ

ΤΜ. 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΑΓ.  ΟΙΚ & 
ΚΤΗΝ/ΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 
ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ 
Η΄ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

1 Γυαλιά προστασίας ματιών 
ανοικτού ή κλειστού τύπου 8 33 5 1 47 ΝΑΙ/ΟΧΙ

2 Προστατευτικά γυαλιά 
ιατρικής χρήσης 
αντιθαμβωτικά ( Foliodress eye 
project ή polysafe ή τύπου 
μάσκας)

1 46 47 ΝΑΙ/ΟΧΙ

3

ΤΜΗΜΑ 3

ΓΥΑΛΙΑ   

&

   ΜΑΣΚΕΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Μάσκα αναπνευστική υψηλής 
προστασίας τύπου FFP3 χωρίς 
βαλβίδα

46 46 ΝΑΙ/ΟΧΙ

4 Μάσκα αναπνευστική υψηλής 
προστασίας τύπου FFP2 με 
βαλβίδα

46 46 ΝΑΙ/ΟΧΙ

5  Κάλυμμα κεφαλής μιας 
χρήσης 3Μ 46 46 ΝΑΙ/ΟΧΙ

6 Μιας χρήσης χειρουργική 
μάσκα 8 5 1 5 19 ΝΑΙ/ΟΧΙ    

Ημερομηνία :

Υπογραφή και σφραγίδα προσφέροντα:
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ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 4

A/A ΟΜΑΔΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΟΜΑΔΑΣ
ΕΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΜΕΡΙΜΝΑ

ΔΤΕ

ΤΜ. 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

&
 

ΟΙΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜ. ΠΟΛ. 
ΠΡΟΣ/ΑΣ

ΤΜ. 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΑΓ.  ΟΙΚ & 
ΚΤΗΝ/ΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
 ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 
ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ 
Η΄ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

1 Λαστιχένιες γαλότσες 
εργασίας

33 1 34 ΝΑΙ/ΟΧΙ

2 Γαλότσες εργασίας με 
αντιολισθητική σόλα - 
πέλμα

46 46 ΝΑΙ/ΟΧΙ

3 Μποτάκια ή άρβυλα 
ασφαλείας 
αντιολισθητικά S3

2 32 5 1 46 86 ΝΑΙ/ΟΧΙ

 4

ΤΜΗΜΑ
4

ΥΠ
Ο

ΔΗ
Μ

ΑΤ
Α

Παπούτσια ασφαλείας 
ηλεκτρολόγου

1 1 ΝΑΙ/ΟΧΙ

5 ΝΑΙ/ΟΧΙ

Ημερομηνία :

Υπογραφή και σφραγίδα προσφέροντα:
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ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 5

A/A ΟΜΑΔΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΥΓΕΙΑ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

ΔΤΕ ΤΜ. ΠΕΡ. & 
ΟΙΔΡΟ/ΙΑΣ

ΤΜ. ΠΟΛ. 
ΠΡΟΣ/ΑΣ

ΤΜ. 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΑΓ.  
ΟΙΚ & 

ΚΤΗΝ/ΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΙΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Σ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

Η΄ΦΩΤΟΓΡΑΦ
ΙΑ

1 Φακός χειρός ή/και 
κεφαλής αδιάβροχος και 
ανθεκτικός σε πτώσεις

33 1       33 ΝΑΙ/ΟΧΙ

2 Ωτοβύσματα (ατομικά) με 
θήκη

12 46       60 ΝΑΙ/ΟΧΙ

3 Επιγονατίδες, περικνημίδες
2 1 1        4 ΝΑΙ/ΟΧΙ

4 Μονωτικό ταπί ή χαλάκι 
από λάστιχο

 1       1 ΝΑΙ/ΟΧΙ

5

ΤΜΗΜΑ
5

ΑΛ
ΛΑ

 Μ
ΕΣ

Α 
ΠΡ

Ο
ΣΤ

ΑΣ
ΙΑ

Σ

Κάλυμμα υποδημάτων και 
κνήμης πλαστικό μιας 
χρήσεως με λάστιχο από 
PE

          8 46      54 ΝΑΙ/ΟΧΙ

Ημερομηνία :

Υπογραφή και σφραγίδα προσφέροντα:
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ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 6

A/A ΟΜΑΔΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΥΓΕΙΑ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

ΔΤΕ

ΤΜ. 
ΠΕΡΙΒΑΛΛ

ΟΝΤΟΣ
&

ΟΙΔΡΟΟΙΚΟ
ΝΟΜΙΑΣ

ΤΜ. ΠΟΛ. 
ΠΡΟΣ/ΑΣ

ΤΜ. 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΑΓ.  
ΟΙΚ. & 

ΚΤΗΝ/ΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

Η΄ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

1 Μπουφάν με ισοθερμική επένδυση 
για το ψύχος (αδιάβροχο, 
φωσφοριζέ, αντανακλαστικές ρίγες)

33 1 46       80 ΝΑΙ/ΟΧΙ 

2  Σετ παντελόνι-σακάκι με κουκούλα 
φωσφοριζέ με ανακλαστικές ρίγες  
αδιάβροχα-αντιανεμικά 33 1 46 80

ΝΑΙ/ΟΧΙ

3 Γιλέκο φωσφοριζέ με 
αντανακλαστικές ρίγες 33 5 1 5 44 ΝΑΙ/ΟΧΙ

4 Ποδιά εργασίας PVC
14 14

ΝΑΙ/ΟΧΙ

5 Σετ ρουχισμού εργασίας 
(παντελόνι-γιλέκο, T-shirt) 2 2

ΝΑΙ/ΟΧΙ

6

ΤΜΗΜΑ 6

ΠΡ
Ο

ΣΤ
ΑΤ

ΕΥ
ΤΙ

ΚΗ
   

   
 Ε

Ν
ΔΥ

Μ
ΑΣ

ΙΑ

Μιας χρήσης ολόσωμη φόρμα με 
κουκούλα προστασίας από 
μολυσματικούς παράγοντες, 
μικροσωματίδια και σταγονίδια

          

      8 5 46

59Χ5=

295 ΝΑΙ/ΟΧΙ

7 Φόρμα εργασίας ολόσωμη 
1 46 47

ΝΑΙ/ΟΧΙ

8 Ρόμπα υφασμάτινη
46 46

ΝΑΙ/ΟΧΙ

9 Ποδιά εργασίας
13 13

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Ημερομηνία :

Υπογραφή και σφραγίδα προσφέροντα:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1

A/A

ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Κ. 
ΜΕΡΙΜΝΑ

ΔΤΕ

ΤΜ. 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

& 
ΟΙΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜ. ΠΟΛ. 
ΠΡΟΣ/ΑΣ

ΤΜ. 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΑΓ.  
ΟΙΚ & 

ΚΤΗΝ/ΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟ
ΜΕΝΗ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ

1
Γάντια εργασίας σε ψύχος 33 1

46 80

2 Γάντια εργασίας δερματοπάνινα 14           1 46 61

3
Γάντια μονωτικά 
ηλεκτρολόγου 1

1        

4 Γάντια από PVC 1 46 47

5

ΤΜΗΜΑ 1 ΓΑΝΤΙΑ

Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο 1            1

6
Γάντια ελαστικά μιας χρήσης 
latex         8

5 5 18

Πακέτο 
(100τμχ)

     

7
Γάντια εξεταστικά μιας χρήσης 
νιτριλίου           

46 65

Πακέτο 
(100τμχ)

     

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ

Ημερομηνία :

Υπογραφή και σφραγίδα προσφέροντα:
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ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2

A/A ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΟΜΑΔΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΥΓΕΙΑ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚ
Η 

ΜΕΡΙΜΝΑ

ΔΤΕ

ΤΜ. 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

&
ΟΙΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜ. ΠΟΛ. 
ΠΡΟΣ/ΑΣ

ΤΜ. 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΑΓ.  ΟΙΚ
& ΚΤΗΝ/ΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ
Η

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ 

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ

1 ΑΣΠΙΔΙΑ

Ασπίδα προσώπου 
(προσωπίδα) 
αντιθαμβωτική,

8 12 5 5           46 76

2

ΤΜΗΜΑ 2

ΚΡΑΝΗ
Κράνος προστασίας 
κεφαλής 21 5 1 27 54                 252     

 

3
4 ΣΚΟΥΦΟΙ Σκούφος πλεκτός ή με 

ισοθερμική επένδυση 33 1          46 114

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ

Ημερομηνία :

Υπογραφή και σφραγίδα προσφέροντα:
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ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 3

A/A ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΜΑΔΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΥΓΕΙΑ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚ
Η 

ΜΕΡΙΜΝΑ

ΔΤΕ

ΤΜ. 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

&
ΟΙΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜ. ΠΟΛ. 
ΠΡΟΣ/ΑΣ

ΤΜ. 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΑΓ.  ΟΙΚ & 
ΚΤΗΝ/ΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ
Η

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ 

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ

1 Γυαλιά προστασίας ματιών 
ανοικτού ή κλειστού τύπου 8 33 5 1 47

2 Προστατευτικά γυαλιά 
ιατρικής χρήσης 
αντιθαμβωτικά ( Foliodress eye 
project ή polysafe ή τύπου 
μάσκας)

1 46 47

3

ΤΜΗΜΑ 3

ΓΥΑΛΙΑ   

&

   ΜΑΣΚΕΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Μάσκα αναπνευστική υψηλής 
προστασίας τύπου FFP3 χωρίς 
βαλβίδα

46 46

4 Μάσκα αναπνευστική υψηλής 
προστασίας τύπου FFP2 με 
βαλβίδα

46 46

5  Κάλυμμα κεφαλής μιας 
χρήσης 3Μ 46 46 

6 Μιας χρήσης χειρουργική 
μάσκα 8 5 1 5 19

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ

Ημερομηνία :

Υπογραφή και σφραγίδα προσφέροντα:
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ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΑ 4

A/A ΟΜΑΔΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΟΜΑΔΑΣ
ΕΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΜΕΡΙΜΝΑ

ΔΤΕ

ΤΜ. 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

&
 

ΟΙΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜ. ΠΟΛ. 
ΠΡΟΣ/ΑΣ

ΤΜ. 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΑΓ.  ΟΙΚ & 
ΚΤΗΝ/ΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
 ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ

1 Λαστιχένιες γαλότσες 
εργασίας

33 1 34

2 Γαλότσες εργασίας με 
αντιολισθητική σόλα - 
πέλμα

46 46

3 Μποτάκια ή άρβυλα 
ασφαλείας 
αντιολισθητικά S3

2 32 5 1 46 86

 4

ΤΜΗΜΑ
4

ΥΠ
Ο

ΔΗ
Μ

ΑΤ
Α

Παπούτσια ασφαλείας 
ηλεκτρολόγου

1 1

5

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ

Ημερομηνία :

Υπογραφή και σφραγίδα προσφέροντα:





Σελίδα 42 από 25

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 5

A/A ΟΜΑΔΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΥΓΕΙΑ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

ΔΤΕ ΤΜ. ΠΕΡ. & 
ΟΙΔΡΟ/ΙΑΣ

ΤΜ. ΠΟΛ. 
ΠΡΟΣ/ΑΣ

ΤΜ. 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΑΓ.  
ΟΙΚ & 

ΚΤΗΝ/ΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ

1 Φακός χειρός ή/και 
κεφαλής αδιάβροχος και 
ανθεκτικός σε πτώσεις

33 1 33

2 Ωτοβύσματα (ατομικά) με 
θήκη

12 46 60

3 Επιγονατίδες, περικνημίδες
2 1 1 4

4 Μονωτικό ταπί ή χαλάκι 
από λάστιχο

 1 1

5

ΤΜΗΜΑ
5

ΑΛ
ΛΑ

 Μ
ΕΣ

Α 
ΠΡ

Ο
ΣΤ

ΑΣ
ΙΑ

Σ

Κάλυμμα υποδημάτων και 
κνήμης πλαστικό μιας 
χρήσεως με λάστιχο από 
PE

          8 46 54

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ

Ημερομηνία :

Υπογραφή και σφραγίδα προσφέροντα:
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ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 6

A/A ΟΜΑΔΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΥΓΕΙΑ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

ΔΤΕ

ΤΜ. 
ΠΕΡΙΒΑΛΛ

ΟΝΤΟΣ
&

ΟΙΔΡΟΟΙΚΟ
ΝΟΜΙΑΣ

ΤΜ. ΠΟΛ. 
ΠΡΟΣ/ΑΣ

ΤΜ. 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΑΓ.  
ΟΙΚ. & 

ΚΤΗΝ/ΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΗΝΗ

 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ

1 Μπουφάν με ισοθερμική επένδυση 
για το ψύχος (αδιάβροχο, 
φωσφοριζέ, αντανακλαστικές ρίγες)

33 1 46       80  

2  Σετ παντελόνι-σακάκι με κουκούλα 
φωσφοριζέ με ανακλαστικές ρίγες  
αδιάβροχα-αντιανεμικά 33 1 46 80

3 Γιλέκο φωσφοριζέ με 
αντανακλαστικές ρίγες 33 5 1 5 44

4 Ποδιά εργασίας PVC
14 14

5 Σετ ρουχισμού εργασίας 
(παντελόνι-γιλέκο, T-shirt) 2 2

6

ΤΜΗΜΑ 6

ΠΡ
Ο

ΣΤ
ΑΤ

ΕΥ
ΤΙ

ΚΗ
   

   
 Ε

Ν
ΔΥ

Μ
ΑΣ

ΙΑ

Μιας χρήσης ολόσωμη φόρμα με 
κουκούλα προστασίας από 
μολυσματικούς παράγοντες, 
μικροσωματίδια και σταγονίδια

          

      8 5 46

59Χ5=

295

7 Φόρμα εργασίας ολόσωμη 
1 46 47

8 Ρόμπα υφασμάτινη
46 46

9 Ποδιά εργασίας
13 13

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ

Ημερομηνία :

Υπογραφή και σφραγίδα προσφέροντα:





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ....................................................................................ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣ(1): ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Ως νόμιμος εκπρόσωπος/ διαχειριστής της εταιρείας με την επωνυμία «…………………………» και το διακριτικό τίτλο «
........................................................................................................................................................................................................
» που
εδρεύει στην ……………………….…., στην οδό ………………., Τ.Κ. ………….. με Α.Φ.Μ.: ……………………., Δ.Ο.Υ.: ............................δηλώνω 
ότι:

1. στο ότι η προσφορά μας ισχύει και μας δεσμεύει για 180 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της 
καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών    

2. στο ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλους  τους όρους της παρούσας πρόσκλησης με την 
υποβολή της προσφοράς, και πληρώ όλα τα κριτήρια συμμετοχής 

3. να δηλώνουν ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος II που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 
της πρόσκλησης .

Ημερομηνία:     /    / 

Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών

(Σφραγίδα & Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε 
να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, 
τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ....................................................................................ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣ(1): ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Ως νόμιμος εκπρόσωπος/ διαχειριστής της εταιρείας με την επωνυμία «…………………………» και το διακριτικό τίτλο «
........................................................................................................................................................................................................
» που
εδρεύει στην ……………………….…., στην οδό ………………., Τ.Κ. ………….. με Α.Φ.Μ.: ……………………., Δ.Ο.Υ.: ............................δηλώνω 
ότι:

Ως οικονομικός φορέας δεν εμπίπτουμε σε καμμιά από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

Ημερομηνία:     /    / 

Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών

(Σφραγίδα & Υπογραφή)

(5) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(6) Αναγράφεται ολογράφως.
(7) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε 
να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, 
τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(8) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
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