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Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 3168/10-10-2022 Τεχνική 
Έκθεση της  Τεχνικού Ασφαλείας της ΔΕΥΑ του Δήμου  Δελφών, κας Αθηνάς 

Χριστοδούλου 
 

  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Τεχνική Έκθεση  

2. Τεχνικές Προδιαγραφές 

3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 

4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

 
CPV 35113400-3  

(Ρούχα προστασίας και ασφαλείας) 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ   
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Προμήθεια: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καραμανλή & 4ης Ανωνύμου   
T.K.33100, Άμφισσα   

Τηλ.: 22650 79198   
Fax: 22650 79194   

E-mail: info@deyadelphi.gr   
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  
 
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους  

υπαλλήλους (μόνιμοι, μετακινημένοι από το Δήμο Δελφών, με σύμβαση αορίστου και 
ορισμένου χρόνου) της ΔΕΥΑ του Δήμου Δελφών, σύμφωνα με: 

 την ΚΥΑ 43726/07.06.2019 (ΦΕΚ 2208/Β΄/08.06.2019) παροχή μέσων ατομικής 
προστασίας σε υπαλλήλους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων 
αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής.  

 την από 2-12-2008 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. και ιδίως 
το 14ο άρθρο. 

Οι ειδικότητες εργαζομένων στην ΔΕΥΑ καθορίζονται ως εξής: 
 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

 

2 

2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ 
2 

ΣΥΝΟΛΟ  4 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  (ΜΑΠ) 

Τα μέσα ατομικής προστασίας πρέπει:  

1. Να είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις σχετικά με το σχεδιασμό και 

την κατασκευή τους από πλευράς ασφάλειας και υγείας. 

2. Να είναι κατάλληλα για τους κινδύνους που πρέπει να προλαμβάνονται και η χρήση 

τους να μη συνεπάγεται νέους κινδύνους.  

3. Να επιλέγονται με βάση τις συγκεκριμένες κάθε φορά συνθήκες και ανάγκες.  

4. Να προσαρμόζονται στο χρήστη. 

5. Να χρησιμοποιούνται μόνο για τις προβλεπόμενες χρήσεις και σύμφωνα με τις 

οδηγίες του κατασκευαστή.  

6. Να συνοδεύονται με σαφείς οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα.  

7. Να συντηρούνται, να επισκευάζονται και να καθαρίζονται τακτικά. 

8. Να αντικαθίστανται όταν παρουσιάζουν προχωρημένη φθορά ή έχει λήξει ο 

επιτρεπόμενος χρόνος χρήσης τους.  

9. Να φυλάσσονται σε ειδικές θέσεις ή χώρους με καλές συνθήκες καθαριότητας και 

υγιεινής.  

10.Σε περίπτωση πολλαπλών κινδύνων αν χρησιμοποιούνται περισσότερα του ενός, 

πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους και αποτελεσματικά.  

11.Σε περίπτωση που τα ΜΑΠ διαθέτουν σύστημα με το οποίο μπορούν να συνδέονται 

με συμπληρωματικό σύστημα, το εξάρτημα σύνδεσης πρέπει να έχει μελετηθεί και 
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κατασκευαστεί έτσι ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί μόνο σε σύστημα κατάλληλου 

τύπου. 

12.Τα ΜΑΠ που προορίζονται για χρήση σε εκρηκτική ατμόσφαιρα πρέπει να 

σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε να μην είναι δυνατό να παραχθεί σ’ 

αυτά τόξο ή σπινθήρας προέλευσης ηλεκτρικής ή ηλεκτροστατικής, ή λόγω κρούσης, 

ο οποίος μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη εκρηκτικού μίγματος.  

13.Να προορίζονται για προσωπική χρήση.  

14.Τα ΜΑΠ επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά και να τίθενται σε χρήση εφόσον είναι 

κατάλληλα κατασκευασμένα ώστε να προφυλάσσουν την υγεία και να εξασφαλίζουν 

την ασφάλεια των χρηστών (χωρίς να θίγεται η υγεία και η ασφάλεια άλλων 

προσώπων) και εφόσον συντηρούνται κατάλληλα και χρησιμοποιούνται για τον 

κατάλληλο σκοπό  

15.Τα ΜΑΠ που διατίθενται στην αγορά απαιτείται να φέρουν τη σήμανση CE επ’ αυτών 

και στη συσκευασία τους με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ορατή και ευανάγνωστη και 

να παραμείνει ανεξίτηλη κατά την αναμενόμενη διάρκεια ζωής των μέσων ατομικής 

προστασίας.  

16.Για κάθε μέσο ατομικής προστασίας που διατίθεται στην αγορά, ο κατασκευαστής 

υποχρεωτικά συντάσσει και παραδίνει ενημερωτικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα 

που περιέχει χρήσιμα στοιχεία για τα μέσα ατομικής προστασίας, όπως: 

 Τα στοιχεία του κατασκευαστή του μέσου ατομικής προστασίας  

 Τις οδηγίες χρήσης, αποθήκευσης, συντήρησης, καθαρισμού, επιθεώρησης, 

απολύμανσης.  

 Τις επιδόσεις που επιτεύχθηκαν από τις τεχνικές δοκιμές για τον προσδιορισμό, το 

επίπεδο ή την κατηγορία προστασίας των μέσων ατομικής προστασίας  

 Τα πρόσθετα εξαρτήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν  

 Τις διάφορες κατηγορίες προστασίας συναρτήσει του επιπέδου κινδύνων και τα 

όρια εκτός των οποίων αντενδείκνυται η χρησιμοποίηση των μέσων ατομικής 

προστασίας  

 Την ημερομηνία ή χρονική διάρκεια απόσυρσης των μέσων ατομικής προστασίας  

 Τη συσκευασία της ασφαλούς μεταφοράς  

 Τη σημασία της σήμανσης που υπάρχει 

 Ενημέρωση των εργαζομένων για τους κινδύνους που απειλούν την ασφάλεια και 

την υγεία τους, τα προληπτικά μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, τα μέτρα και τις 

προφυλάξεις που πρέπει να τηρούν, καθώς και για τους κινδύνους που 

παραμένουν σε ορισμένες εργασίες ή θέσεις εργασίας και κάνουν αναγκαία τη 

χρήση των μέσων ατομικής προστασίας  

 Παροχή οδηγιών για την αποτελεσματική χρήση των ΜΑΠ, με σχετική εκπαίδευση 

ή και εξάσκηση των εργαζομένων όποτε χρειάζεται.  

 Περιοδικός έλεγχος της σωστής χρήσης τους.  

 Φροντίδα για τη φύλαξή τους σε θέσεις με καλές συνθήκες καθαριότητας και 

υγιεινής. 

 Διάθεση κατάλληλων διευκολύνσεων και μέσων για τις αναγκαίες συντηρήσεις, 

επισκευές και καθαρισμούς των σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

 Αντικατάστασή τους σε περίπτωση φθοράς ή όταν έχει λήξει ο επιτρεπόμενος 

χρόνος χρήσης τους. 
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Τα ΜΑΠ επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά και να τίθενται σε χρήση εφόσον είναι 
κατάλληλα κατασκευασμένα για να προφυλάσσουν την υγεία και να εξασφαλίζουν την 

ασφάλεια των χρηστών (χωρίς να θίγεται η υγεία και η ασφάλεια άλλων προσώπων) και 
εφόσον συντηρούνται κατάλληλα και χρησιμοποιούνται για τον κατάλληλο σκοπό. 

Εφόσον οι περιστάσεις απαιτούν χρησιμοποίηση ενός ΜΑΠ από περισσότερους του ενός 
εργαζόμενους, πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε αυτή να μη δημιουργεί 
κανένα πρόβλημα υγείας ή υγιεινής στους διάφορους χρήστες.  

Κατά τη χορήγηση των ΜΑΠ και μετά:  
 Να τους παρέχεται εκπαίδευση και εξάσκηση, όποτε χρειάζεται, για 

αποτελεσματική χρήση των ΜΑΠ.  
 Να γίνεται περιοδικός έλεγχος σωστής χρήσης των ΜΑΠ.  
 Να υπάρχει μέριμνα για τη φύλαξή τους σε θέσεις με καλές συνθήκες 

καθαριότητας και υγιεινής.  
 Να παρέχονται στους εργαζόμενους οι κατάλληλες διευκολύνσεις και τα μέσα για 

την αναγκαία συντήρηση, επισκευή και καθαρισμό τους, σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή.  

 Να γίνεται αντικατάστασή τους σε περίπτωση φθοράς ή όταν έχει λήξει ο 

επιτρεπόμενος χρόνος χρήσης τους.  

 

Οι εργαζόμενοι πρέπει:  

1. Να φορούν τα ΜΑΠ όπου απαιτείται για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας 

τους. 

2. Να χρησιμοποιούν σωστά τα ΜΑΠ που τίθεται στη διάθεσή τους και μετά τη χρήση 

να τα τακτοποιούν στη θέση του.  

3. Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες χρήσης.  

4. Να αναφέρουν αμέσως στους επικεφαλής κάθε παρατηρούμενη ανωμαλία κατά τη 

χρήση των ΜΑΠ ή άλλη αιτία που δικαιολογεί τη συντήρηση, την επισκευή ή την 

αντικατάστασή τους. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Τα ΜΑΠ  χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες ανάλογα με την εφαρμογή τους: 

 

1.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΙΟΥ  

Στις περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε κίνδυνο τραυματισμού του κεφαλιού 

κατά τη διάρκεια της εργασίας πρέπει να εφοδιάζονται με κατάλληλο κράνος ασφαλείας. 

Ο κίνδυνος αυτός μπορεί να προέλθει κύρια από:  

• Πτώση των ιδίων των εργαζομένων  

• Πτώση ή εκτίναξη αντικειμένων  

• Πρόσκρουση σε αντικείμενο, μηχάνημα ή στοιχείο κατασκευής  

• Ηλεκτρισμό 

 

2.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΡΜΟΥ 

 Όταν κατά τη διάρκεια της εργασίας υπάρχει κίνδυνος να λερωθούν ή να καταστραφούν 

τα κανονικά ρούχα των εργαζομένων πρέπει αυτοί να εφοδιάζονται με τα κατάλληλα για 

το είδος της εργασίας ενδύματα εργασίας όπως:  
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• Ενδύματα προστασίας από τις κακοκαιρίες όπως σε εργασίες στο ύπαιθρο με βροχή 

ή κρύο.  

• Προστατευτικά ενδύματα που αναφλέγονται δύσκολα για εργασίες συγκόλλησης. 

• Προστατευτικά ενδύματα για εκτέλεση εργασιών σε θέσεις με πιθανότητα ύπαρξης 

εκρηκτικού περιβάλλοντος.  

• ∆ερμάτινες ποδιές για εργασίες συγκόλλησης.  

• Γιλέκα, σακάκια και ποδιές προστασίας από τις μηχανικές και χημικές προσβολές.  

• Ζώνες συγκράτησης κορμού. 

 

3.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  

Οι εργαζόμενοι πρέπει να εφοδιάζονται με κατάλληλη προσωπίδα, οθόνη, κατάλληλα 

γυαλιά (με άχρωμα ή έγχρωμα κρύσταλλα) ή άλλο κατάλληλο ανάλογα με τη φύση της 

εργασίας, ατομικό μέσο προστασίας όταν υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του προσώπου 

και των ματιών τους ή βλάβη της όρασής τους από:  

• Εκτινασόμενα σωματίδια.  

• Επικίνδυνες ουσίες (καυστικά, ερεθιστικά υγρά, ατμούς κ.λ.π.).  

• Επικίνδυνες ακτινοβολίες 

 

4.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ  

Οι εργαζόμενοι πρέπει να προστατεύονται από τους κινδύνους που προέρχονται ή μπορεί 

να προέλθουν κατά την εργασία όταν εκτίθενται σε θόρυβο. Ο θόρυβος κατά την εργασία 

εκτιμάται και εφόσον υπάρχει ανάγκη, μετράται προκειμένου να επισημανθούν οι 

εργαζόμενοι και οι τόποι εργασίας τους που πιθανόν δημιουργείται πρόβλημα  

Τα τρία βασικά είδη Μέσων Ατομικής Προστασίας της ακοής είναι: 

• ωτοασπίδες  

• ωτοβύσματα 

• ωτοπώματα 

 

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ  

Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας της αναπνοής διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:  

1. Αναπνευστήρες με φίλτρο για τον καθαρισμό του εισπνεόμενου αέρα του άμεσου 

περιβάλλοντος από τα αιωρούμενα τοξικά αέρια ή τη σκόνη  

2. Αυτοδύναμες αναπνευστικές συσκευές  

3. Αναπνευστικές συσκευές με συνεχή παροχή καθαρού αέρα, μέσω σωλήνα από το 

εξωτερικό περιβάλλον εκτός του μολυσμένου χώρου εργασία 

 

6.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ  

Οι εργαζόμενοι πρέπει να εφοδιάζονται με κατάλληλα γάντια και όταν χρειάζεται με 

καλύμματα των βραχιόνων τους ή να τους χορηγούνται ειδικές προστατευτικές κρέμες 

ανάλογα με τη φύση της εργασίας τους από: 

• Ουσίες θερμές, τοξικές, ερεθιστικές ή διαβρωτικές.  

• Εκτινάξεις διάπυρων ή αιχμηρών σωματιδίων.  

• Κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 

• Αντικείμενα, εργαλεία ή μηχανήματα υψηλής θερμοκρασίας ή με επιφάνειες και 

ακμές αιχμηρές ή κοφτερές.  
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• Μηχανήματα ή εργαλεία που είναι δυνατόν μα άλλο τρόπο να τραυματίσουν τα 

χέρια (π.χ. με συνεχή τριβή, πρόσκρουση ή δονήσεις όπως κατά των διατρητικών 

αεροσφυρών)  

Οδηγίες για τη χρήση και συντήρηση των γαντιών:  

1. Δεν προσφέρουν όλα τα γάντια την ίδια προστασία. Ανάλογα με την εργασία που 

εκτελείται υπάρχουν και τα κατάλληλα γάντια. 

2. Να γίνεται έλεγχος στα γάντια πριν από κάθε χρήση ώστε να μην υπάρχουν τρύπες 

στα άκρα και ανάμεσα στα δάκτυλα.  

3. Πριν βγουν τα γάντια, πρέπει πρώτα να ξεπλυθούν με σαπούνι και νερό για να 

απομακρυνθούν τα χημικά, τα ξένα σώματα κ.λ.π., να στεγνώνονται καλά και να 

αερίζονται.  

4. Να μην στεγνώνονται πάνω σε καλοριφέρ, σόμπα κ.λ.π. η διαρκής επίδραση της 

θερμότητας αλλοιώνει τα γάντια και αυξάνει τη διαπερατότητα. 

5. Να μην αφήνονται τα γάντια για χημικά γυρισμένα το μέσα έξω. Αυτό μπορεί να 

παγιδεύσει χημικά ή ατμούς μέσα στα γάντια να σαπίσει το υλικό τους. 

6. Να μην αποθηκεύονται τα γάντια με τα μανικέτια διπλωμένα. Η πτυχή εξασθενίζει 

το υλικό και μπορεί να σκιστούν εύκολα. 

7. Να ελέγχονται τα γάντια που παραμένουν στις αποθήκες και να γίνεται 

αντικατάσταση των παλιών και χαλασμένων γαντιών. Τα γάντια του 

ηλεκτροτεχνίτη πρέπει κάθε 6 μήνες να ελέγχονται για διηλεκτρική αντοχή αν 

χρησιμοποιούνται συχνά και κάθε 12 αν χρησιμοποιούνται ευκαιριακά. 

8. Εκτός του οπτικού ελέγχου τα γάντια του ηλεκτροτεχνίτη πρέπει κάθε πρωί να 

ελέγχονται με πίεση αέρα.  

9. Τα γάντια πρέπει να φυλάσσονται σε μέρος ξηρό και σκοτεινό, όπου η 

θερμοκρασία θα κυμαίνεται μεταξύ 10 και 21 βαθμών C. 

 

7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟ∆ΙΩΝ 

 Ο κίνδυνος τραυματισμού των ποδιών μπορεί να προέλθει από:  

• Πτώση αντικειμένων, πρόσκρουση ή σύνθλιψη  

• Ουσίες θερμές, τοξικές, ερεθιστικές ή διαβρωτικές  

• Καρφιά ή άλλα αιχμηρά υλικά ή επιφάνειες  

• Εργαλεία με κοφτερές ακμές (όπως π.χ. τσεκούρια)  

• Ολισθηρές επιφάνειες Ανάλογα με το είδος των προς εκτέλεσης εργασιών 

επιλέγονται και τα κατάλληλα προστατευτικά υποδήματα ή μπότες για τους 

εργαζόμενους όπως:  

• Υποδήματα, μπότες ασφαλείας  

• Υποδήματα, μπότες με συμπληρωματική προστασία του άκρου του ποδιού 

• Υποδήματα, μπότες για προστασία από το κρύο  

• Υποδήματα, μπότες για προστασία από τα ηλεκτροστατικά φορτία  

• Υποδήματα, μπότες με ηλεκτρική μόνωση 

 

8.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ  
Σχοινιά και ζώνες ασφαλείας. Οι εργαζόμενοι σε θέσεις εργασίας με σημαντική 
υψομετρική διαφορά από τον περιβάλλοντα χώρο, που δεν είναι δυνατό να 
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προστατευθούν από τον κίνδυνο πτώσης με τεχνικά και με άλλα μέτρα συλλογικής 
προστασίας, πρέπει να εφοδιάζονται με ατομικές ζώνες και σχοινιά ασφαλείας.  
Ισχύουν οι παρακάτω βασικές αρχές:  

Όλα τα μεταλλικά μέρη των ζωνών και των σχοινιών ασφαλείας πρέπει να είναι 
κατασκευασμένα από σφυρήλατο χάλυβα ή από άλλο ισοδύναμης αντοχής υλικό.  

• Τα σχοινιά ασφαλείας πρέπει να είναι κατασκευασμένα από συνθετικά νήματα 
υψηλής αντοχής ή από ειδικό εύκαμπτο συρματόσχοινο, αν υπάρχει κίνδυνος να 
κοπούν από εξωτερική αιτία.  

• Οι γάντζοι που χρησιμοποιούνται για την αγκύρωση των ζωνών ασφαλείας πρέπει 

να είναι ειδικοί για το σκοπό αυτό, γάντζοι ασφαλείας.  
• Οι ζώνες ασφαλείας, τα σχοινιά ασφαλείας και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης και 

αγκύρωσης πρέπει, χωριστά το καθένα και συναρμολογημένα, να έχουν όριο 
θραύσης τουλάχιστον 1.300 Kgκαι να μπορούν να σηκώνουν με ασφάλεια 

αιωρούμενο φορτίο βάρους τουλάχιστον 450 Kg.  

• Οι ζώνες και τα σχοινιά ασφαλείας πρέπει να ελέγχονται πριν από κάθε χρήση. 

Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή να μην είναι κομμένα ή μόνιμα 
παραμορφωμένα.  

• Κατά τη χρήση των σχοινιών ασφαλείας πρέπει να αποφεύγεται η επαφή τους με 
κοφτερές γωνιές, πηγές θερμότητας, οξέα ή καυστικές ουσίες. Οι ζώνες ασφαλείας 
πρέπει να προσαρμόζονται μόνες τους ή με σχοινιά ασφαλείας, σε ένα σταθερό και 

ασφαλές σημείο αγκύρωσης. Στις περιπτώσεις που είναι αναγκαίο μπορεί να 
χρησιμοποιείται συγχρόνως και ιδιαίτερο σχοινί ασφαλείας με ανεξάρτητη 

αγκύρωση.  
• Απαγορεύεται να στερεώνεται παραπάνω από ένα σχοινί ασφαλείας στο ίδιο σημείο 

αγκύρωσης. Επίσης απαγορεύεται να συνδέονται με το ίδιο σχοινί ασφάλειας 

περισσότεροι από ένας εργαζόμενοι.  

• Οι ζώνες και τα σχοινιά ασφαλείας πρέπει να χρησιμοποιούνται και να 
στερεώνονται κατάλληλα, ώστε να περιορίζουν το ύψος ελεύθερης πτώσης του 

εργαζόμενου στο 1,5 m.  

• Όταν η ζωή και η ασφάλεια ενός εργαζόμενου ο οποίος εργάζεται σε απομονωμένη 
θέση εργασίας, εξαρτάται μόνο από τη ζώνη ή το σχοινί ασφάλειας αυτός δεν 

πρέπει να εργάζεται χωρίς παρακολούθηση.  

 

9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ  

Οι εργαζόμενοι που εκτίθενται συχνά σε κίνδυνο ατυχήματος από κινούμενα οχήματα 

πρέπει να εφοδιάζονται με:  

• Ειδικά ευδιάκριτα ακόμη και σε συνθήκες μειωμένης ορατότητας, ενδύματα 

χρώματος ζωηρού κίτρινου ή πορτοκαλί (π.χ. γιλέκα οπτικής σήμανσης).  

• Μέσα ή εξαρτήματα που ανακλούν το φως (ανακλαστικά). 

 
 
Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 1.078,80 ευρώ (€) με  

Φ.Π.Α. Υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Υ της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών 
έτους 2022 και η προμήθεια θα βαρύνει τους κωδικούς 60.02.00 με τίτλο: «ΕΙΔΗ 

ΕΝΔΥΣΗΣ» με πιστώσεις ύψους 5.000,00€ και τον κωδικό 54.00.29 με τίτλο: «Φ.Π.Α. 
ΕΞΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ» με πιστώσεις ύψους 1.200,00€.   
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άμφισσα   17/10/2022  Άμφισσα   17/10/2022 

 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΣΙΔΑΚΗΣ 
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

 

 
 

 
 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

 
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΜΟΥΤΣΕΛΗΣ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ   
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Προμήθεια: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καραμανλή & 4ης Ανωνύμου   
T.K.33100, Άμφισσα   

Τηλ.: 22650 79198   
Fax: 22650 79194   

E-mail: info@deyadelphi.gr   

 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  

 
 

1.ΓΑΝΤΙΑ 
 
1.1 Γάντια από pvc 

Πεδίο χρήσης: 
 Όταν απαιτείται προστασία από χημικούς, μηχανικούς και βιολογικούς κινδύνους, 

όπως 
εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα (εναλλακτική λύση), σε καθαρισμούς κάδων, σε 
νεκροταφεία. 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm πάχος 1 mm. Υλικό κατασκευής PVC και 
εσωτερική επένδυση 

από ανθιδρωτικό υλικό. 
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1, που σημαίνει: 
• 3 (τριβή) 

• 1 (κοπή με λεπίδα) 
• 2 (διάσχιση) 

• 1 (διάτρηση) 
Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374 
Σήμανση: 

• CE, Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 
• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,1 

 
1.2. Γάντια από νιτρίλιο και ύφασμα 
Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος της παλάμης μπορεί να εκτεθεί σε 

χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον όπως στα συνεργεία συντήρησης σε υγρό 
περιβάλλον,σε υδραυλικούς και σε βαφές. 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25cm.Εμπρός μέρος παλάμης από νιτρίλιο ώστε να 
προστατεύει 

από χημικές ουσίες ενώ το πίσω από ύφασμα ώστε να είναι πιο εύχρηστο. 
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών: • 3 (τριβή) 
• 1 (κοπή με λεπίδα) 

• 2 (διάσχιση) 
• 2 (διάτρηση) 

Πρότυπα: ΕΝ 388 
Σήμανση:  
• CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 

• Εικονόσημο για προστασία από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί  4,1,3,1 
 

1.3. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ  
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 Πεδίο χρήσης: Όταν απαιτείται προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς όπως 
στην καθαριότητα και σε ψεκασμούς.  
Χαρακτηριστικά: Μήκος περ. 30 εκ. Πάχος: 0,5 mm 

Υλικό κατασκευής νιτρίλιο με εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό.  
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 0, 1, που σημαίνει:  

 3 (τριβή)  
  1 (κοπή μελεπίδα)  
 1 (διάτρηση)  

Πρότυπα EN 388,2.0.0.1 
Σήμανση:  

  CE  
  προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής  
 Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, Χ, 1  

 Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς  

 
 

1.4. ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ  
 Πεδίο χρήσης: Για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών  
Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20 cm.  

Κατασκευή από νιτρίλιο.  
Είναι μιας χρήσης και δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές.  

Είναι συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100 ή 200 τεμάχια.  
Πρότυπα ΕΝ 374  

Σήμανση:  
 CE, Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής  
 Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς  

 
 
 

2. ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 
 
2.1 ΓΥΑΛΙΑ 

2.1.1.Γυαλιά  Προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία 
 Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες. 

 Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας, με 
αντιθαμβωτικούς 
 φακούς επαρκή μηχανική αντοχή, με αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης 

ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή.  
Πρότυπα ΕΝ 166,169 1FT & EN172 UV 2C-1.2& ANSI Z87 

Σήμανση: 
• Στους βραχίονες:  
• CE ,Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, F Μηχανική αντοχή 
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Στον οπτικό δίσκο:  
• 1 Οπτική κλάση 
• 6_2 ή 6−2,5 που συμβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής 

ακτινοβολίας, συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος.  
• F Μηχανική αντοχή.  

• Κ προστασία έναντι τριβής. 
 
3. ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ: ΜΑΣΚΕΣ  

3.1. ΦΙΛΤΡΟ ΜΑΣΚΑ Ρ1  
 Πεδίο χρήσης: Κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία μόνο από σκόνη.  

Χαρακτηριστικά: Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό 
υλικό με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα κα πηγούνι. Διατίθεται 
σε συσκευασίες ανά 20-30 τεμάχια. Αν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου ο χρήστης αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του.  
Πρότυπα: ΕΝ 149  

Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:  
• CE  
• FFP1  

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής  
• ΚωδικόςΕργαστηρίου Πιστοποίησης  

 
 

4.ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ :  
 
4.1. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ  

Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα, με δύο οριζόντιες λωρίδες από 
ειδικό ανακλαστικό υλικό.  

Ως υλικό κατασκευής του γιλέκου είναι προτιμότερο βαμβάκι (15%) και πολυεστέρας  
(85%) για καλύτερο συνδυασμό άνεσης και μηχανικών αντοχών.  
Πρότυπα ΕΝ 340, 471  

Σήμανση:  
 CE  

 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτοςκατασκευής 
 Να αναγράφουν στο πίσω μέρος  «Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» 
 Εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 2, 2  

 
5. ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ  

5.1. ΓΑΛΟΤΣΕΣ  
Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες.  
Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό με αντιολισθητική σόλα  

προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης. υπόδημα τύπου Πρότυπο  
ΕΝ 344, 345  

Σήμανση:  
 CE  

 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, μέγεθος.  
 Τοσύμβολο S5 πουσυμβολίζει  
 Προστασία δακτύλων 
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 Απορρόφησημηχανικής ενέργειας στηφτέρνα  
 Υδατοπερατότητα και απορρόφησηνερού 
 Προστασία τηςσόλας έναντι διάτρησης 

 Αντιστατικές ιδιότητες 
 

5.2. ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες  
Χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, με προστατευτικό 

κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα.  
Πρότυπο ΕΝ 344, 345  

Σήμανση:  
CE 
Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, μέγεθος  

Δερμάτινο, S5 που συμβολίζει: 
 Αδιάβροχο 

 Προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και έλασμα στη σόλα για προστασία από διάτρηση 
 Αντιολισθητικό σόλα 100% αδιάβροχα. 
 Αντιστατικό 

 Αντανακλαστικές ραφές 
 Στη σόλα oilresistant 

Ειδικά για τους ηλεκτρολόγους πρέπει να έχει ανταπεξέλθει στη δοκιμή διηλεκτρικής 
αντοχής σε 5KV  

 
6. ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
6.1. ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ  

Χαρακτηριστικά: Οι νιτσεράδες θα ακολουθούν τις προβλέψεις του ΕΝ 343 σε ότι αφορά 
τις μηχανικές αντοχές, την αντοχή στο πλύσιμο και τη σήμανση. Τα επίπεδα αντοχών θα 

είναι:  
  Αδιαβροχοποίηση 3.  
  Διαπνοή 3  

Θα έχουν κουκούλα η οποία όταν δεν χρησιμοποιείται, θα τοποθετείται σε θήκη που θα 
είναι στο πίσω μέρος της νιτσεράδας.  

Πρότυπο ΕΝ 343 CE EN343 (3,1) 
Να αναγράφουν στο πίσω μέρος  «ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» 
6.2. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ με αντανακλαστικό αδιάβροχο 

 Από ύφασμα, βαμβάκι & πολυεστέρα, ενίσχυση στα γόνατα 
 Ελαστικά πλαϊνά και λάστιχο στη μέση 

 Ανακλαστικό κλάσης 2 
 8 τσέπες 
6.3. ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT 

Χαρακτηριστικά: Κοντομάνικη μπλούζα 100% βαμβακερή με αναγραφόμενο το 
λογότυπο: ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 

6.4. ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 
Υλικό κατασκευής: εσωτερικά από υλικό που επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος, 
εξωτερικά από υλικό αντιολισθητικό, εύκαμπτο, ανθεκτικό στην τριβή και τις χημικές 

ουσίες. Τα δύο άκρα των επιγονατίδων θα συνδέονται με δύο ζεύγη ιμάντων που θα 
κλείνουν με Velcro.  

 
Ακολουθεί πίνακας προσωπικού, δικαιούχων Μ.Α.Π.: 
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Ειδικότητα Είδη 

Αριθμός 

εργαζομένω
ν 

Εργάτες 
απασχολούμενοι 
στην 

αποχέτευση και 
την ύδρευση  

Γάντια  από PVC, γάντια από νιτρίλιο, γάντια ελαστικά 

μιας χρήσης, γυαλιά ανοιχτού τύπου, μάσκα με  φίλτρο 
Ρ1, παντελόνια εργασίας, μπλουζάκια T-shirt, γαλότσες, 
επιγονατίδες, νιτσεράδες 

2 

Υδραυλικοί/ 

Τεχνικοί 

Γάντια  από PVC, γάντια από ύφασμα και  νιτρίλιο, 
γάντια ελαστικά μιας χρήσης, γυαλιά ανοιχτού τύπου, 

παντελόνια εργασίας, μπλουζάκια T-shirt, ανακλαστικά 
γιλέκα , άρβυλα ασφαλείας, επιγονατίδες  

2 

 
Ειδικότερα, για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας και κατόπιν σχετικής έρευνας προκειμένου 
να εφοδιαστεί το προσωπικό με τα πλέον κατάλληλα και σύγχρονα υλικά εισηγούμαστε 

πέραν των standard πιστοποιήσεων, εξειδικεύουμε τη ζήτηση για τα κάτωθι:  
- Για τα γάντια εργασίας PVC 24 cm: Πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά το ελάχιστο με 

ΕΝ388 και δείκτες 4.1.2.1. 
- Για τα γάντια εργασίας από ύφασμα και νιτρίλιο: Πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά το 
ελάχιστο με ΕΝ388 και δείκτες 4.1.2.1. 

- Για τα ελαστικά γάντια μιας χρήσης: Πρέπει να είναι νιτριλίου και χωρίς πούδρα. 
- Για τα γυαλιά Εργασίας – Προστασία από ηλιακή ακτινοβολία: Πρέπει να είναι 

πιστοποιημένα κατά AS, AF&EN166. Επιπροσθέτως, θα ήταν θεμιτό να υπάρχει και 
αφαιρούμενη εσωτερική βάση από αφρό, η οποία θα προστατεύει από την εισροή 
σκόνης.   

- Για τις Φιλτρόμασκες: Πρέπει να είναι πιστοποιημένες  κατά FFP1 με βαλβίδα. 
- Για τις αμάνικες φόρμες εργασίας: Πρέπει να είναι από σύμμικτο ύφασμα τουλάχιστον 

245 gr με στηθούρι στο οποίο θα τυπωθεί το λογότυπο «ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ». 
- Για τις νιτσεράδες / Αδιάβροχα παντελόνια: Θα πρέπει να είναι κλάσης 3:1, κίτρινου 
χρώματος και με δύο ανακλαστικές λωρίδες (5 cm) σε κάθε παντζάκι καθώς και με 

ρυθμιζόμενο πλάτος στα παντζάκια με τρούκ. 
- Για τα υποδήματα ασφαλείας: Θα πρέπει να είναι ημιάρβυλα πιστοποιημένα κατά s5-

SRC με μη μεταλλικά στοιχεία και ανακλαστική λωρίδα. 
- Για τις μπότες ασφαλείας: Θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά S5 – SRC 
- Για τα ανακλαστικά γιλέκα: Θα πρέπει να είναι από 100% polyester στα οποία θα 

τυπωθεί το λογότυπο «ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ». 
 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Άμφισσα   17/10/2022  Άμφισσα   17/10/2022 
 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΣΙΔΑΚΗΣ 

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

 

 
 
 

 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
 

ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΜΟΥΤΣΕΛΗΣ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ   
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Προμήθεια: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καραμανλή & 4ης Ανωνύμου   
T.K.33100, Άμφισσα   

Τηλ.: 22650 79198   
Fax: 22650 79194   
E-mail: info@deyadelphi.gr   

 
Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο της προμήθειας 
 Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για 

τους εργαζόμενους της ΔΕΥΑ του  Δήμου Δελφών. Η δαπάνη για την προμήθεια έχει 
προϋπολογισθεί στο ποσό των 1.078,80 ευρώ (€) με Φ.Π.Α. Υπάρχει εγγεγραμμένη 
πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Υ της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών έτους 2022 και η προμήθεια θα 

βαρύνει τους κωδικούς 60.02.00 με τίτλο: «ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ» με πιστώσεις ύψους 
5.000,00€ και τον κωδικό 54.00.29 με τίτλο: «Φ.Π.Α. ΕΞΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ» με 

πιστώσεις ύψους 1.200,00€. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Διατάξεις που ισχύουν 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις  ακόλουθες διατάξεις: 

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016 
β) τους όρους της σύμβασης 

γ) ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν.4412/16) 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

Συμβατικά τεύχη 
Συμβατικά τεύχη  είναι: 

 α) Η τεχνική έκθεση 
 β) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 γ) Οι Τεχνικές προδιαγραφές  

 δ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
 Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που θα 

αποφασίσει το αρμόδιο όργανο κατά τις διατάξεις των άρθρων 117, 118 και 303 του Ν. 
4412/16. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο 

είτε για μέρος των ζητούμενων ειδών. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με 
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο 
Ανακοίνωση Αποτελέσματος 
 Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

ειδικής πρόσκλησης (άρθρο 105 παρ.4 Ν.4412/16). Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει 
αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, 
μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για 
την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την 
περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 (άρθρο 105 παρ.5 Ν.4412/16). 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο 

Συμφωνητικό 
Μετά την ανακοίνωση της ανάθεσης καταρτίζεται από την υπηρεσία το συμφωνητικό 
σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  

Το συμφωνητικό συντάσσεται βάσει των όρων της παρούσης και περιλαμβάνει όλα τα 
στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:  

α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.  
β) Τα συμβαλλόμενα μέρη  

γ) Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα αυτών.  
δ) Την τιμή  
ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.  

στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.  
ζ) Τον τρόπο πληρωμής.  

Το συμφωνητικό για τη διενέργεια της παρούσης προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους 
όρους αυτής της μελέτης, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Το 
συμφωνητικό δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Το 

συμφωνητικό υπογράφεται από το δήμαρχο.  
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

α) Παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση 
διαιρετού υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο 
όργανο ως ασήμαντο.  

β) Παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  
γ) Γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.  
δ) Εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα 

από τη σύμβαση.  
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
Παραλαβή των υλικών 

Η παραλαβή γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 3 του άρθρου 221 toy 

N.4412/2016 (άρθρο 208 παρ.1 του Ν.4412/16). Κατά τη διαδικασία παραλαβής των 
υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον 

το επιθυμεί, ο προμηθευτής. (άρθρο 208 παρ.2 του Ν.4412/16). Κατά τα λοιπά ισχύουν 
οι διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 4412/16. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει τις ανάγκες της υπηρεσίας στα υπό 

προμήθεια είδη και στα μεγέθη που θα ζητηθούν. Τα ακριβή μεγέθη στα είδη ατομικής 
προστασίας θα δοθούν στον ανάδοχο μετά την κατακύρωση της προμήθειας, αναλυτικά 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126564
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
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για κάθε είδος και υποχρεούται να προσκομίσει δείγματα  στα διαθέσιμα μεγέθη 
προκειμένου οι εργαζόμενοι να καθορίσουν πιο είναι το καταλληλότερο για τον καθένα 
από αυτούς. Σε περίπτωση που τα δείγματα δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, η προμήθεια ακυρώνεται. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Χρόνος παράδοσης 
Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να παραδοθούν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και 
όχι μεγαλύτερο των 20 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
Τόπος παράδοσης 
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα προμηθευόμενα είδη στα γραφεία 

της ΔΕΥΑ του Δήμου Δελφών στη Δ/νση Λεωφ. Καραμανλή και 4ης Ανωνύμου, ΤΚ 33100, 
Άμφισσα, κατόπιν ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο 
Πλημμελής προμήθεια 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας του 
προμηθευόμενου είδους, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή του με άλλο, 
που να είναι σύμφωνο με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που 
ορίζεται από την απόφαση αυτή. Γενικά ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 213 

Ν.4412/16.  
 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
Ανωτέρα βία 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει 
εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία.  
 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει με εξόφληση 100% της 

συμβατικής αξίας αμέσως μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών. Ως 
προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο 

άρθρο 200 του Ν.4412/16 και όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την 
αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 14ο 

Δικαιολογητικά πληρωμής 
1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 
2. Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε». 
3. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε». 
4. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ.4 

του Ν.4412/16). 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126671
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126671
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προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 
του Ν.4412/16) 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άμφισσα   17/10/2022  Άμφισσα   17/10/2022 

 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΣΙΔΑΚΗΣ 
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

 
 
 

 
 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΜΟΥΤΣΕΛΗΣ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ   
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Προμήθεια: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καραμανλή & 4ης Ανωνύμου   
T.K.33100, Άμφισσα   

Τηλ.: 22650 79198   
Fax: 22650 79194 CPV: 35113400-3 
E-mail: info@deyadelphi.gr   

 
 

 
 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  

 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α ΑΝΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜ

ΕΝΟ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ
Σ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

1 
Γάντια εργασίας PVC / 24cm 

(σετ) 
Τεμ. 10 40 3,00 120,00 

2 
Γάντια εργασίας NYLON-

NITRIL (σετ) 
Τεμ. 10 20 1,50 30,00 

3 
Γάντια εργασίας νιτριλίου 

(σετ) 
Τεμ. 10 20 2,00 40,00 

4 
Γάντια ελαστικά μιας χρήσης 

[κουτί 100τεμ.] 
Τεμ. 1 4 9,00 36,00 

5 

Γυαλιά Εργασίας/Προστασία 

ηλιακή ακτινοβολία + 
Αφαιρούμενος Αφρός 
+Ιμάντας GOGGLES-[AS/AF] 

- [EN166-ansi/iseaz87+ 
(USL3)] 

Τεμ. 1 4 10,00 40,00 

6 
Μασκες Προστασίας Αναπνοής 
με βαλβίδα - FFFp1 VALV 

Τεμ. 10 20 1,50 30,00 

7 
Νιτσεράδες - Αδιαβροχα 
Παντελόνια 

[Κίτρινο+Ανακλαστικές] 3:1 

Τεμ. 1 2 42,00 84,00 

8 Παντελόνια εργασίας Τεμ. 2 8 22,00 176,00 

9 
Υποδήματα ασφαλέιας –s5-
SRC (σετ) 

Τεμ. 1 2 48,00 96,00 

10 
Γαλότσες/ Μπότες Ασφαλείας 
- S5 (σετ) 

Τεμ. 1 2 19,00 38,00 

11 

Γιλέκα Ανακλαστικά - Κίτρινα 
και τύπωμα σε πλάτη 
Λογότυπο  "Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ 

ΔΕΛΦΩΝ" 

Τεμ. 3 6 8,00 48,00 

14 

Μπλουζάκι T-SHIRT και 

τύπωμα σε πλάτη Λογότυπο  
"Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ" 

Τεμ. 3 12 7,00 84,00 

15 Επιγονατίδες (σετ) Τεμ. 1 4 12,00 48,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 870,00 
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 Φ.Π.Α. 24%    208,80 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.078,80 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Άμφισσα   17/10/2022  Άμφισσα   17/10/2022 
 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΣΙΔΑΚΗΣ 

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

 

 
 
 

 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
 

ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΜΟΥΤΣΕΛΗΣ 
 

 
 


