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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) 

σε δικαιούχους υπαλλήλους της Π.Ε. Πέλλας για το 2022, συνολικού προϋπολογισμού 
37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. . 

 CPVS: [35810000-5]-Ατομικός εξοπλισμός. 
 
    

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
           
 
   Έχοντας υπόψη:  

 
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» άρθρο 283 παρ. 3 «Λοιπές αρμοδιότητες Ν.Α. όπως είχαν ορισθεί».  

2. Τις  διατάξεις  του Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ/226/Α/27-12-

2010) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με τις υπ’ αριθ. 81320 & 77909 αποφάσεις του 

Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και αφορούν «Έγκριση τροποποίησης 

του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ Β’/4302/30.12.2016). 

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (ΦΕΚ 147/Α/8-8-

2016), όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που εισήγαγε ο Ν. 4782/2021 . 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α J/2014), όπως τροποποιήθηκε με 

το Ν.4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 129/Α J/2015). 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ./τος 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α J/2016). 

6. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./2482/3-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού 

Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης» (ΦΕΚ 708/ΥΟΔΔ/9-9-19). 

7. Την αριθμ. οικ.570607/7712/12-9-19 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας: «Μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 

εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΦΕΚ 3475/Β/16-9-19). 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 
Έδεσσα, 12 Ιανουαρίου 2022 

 
  Αρ. Πρ.: οικ. ΠΚΜ 22338/209 

Ταχ. Δ/νση 

Ταχ. Κώδικας 

Τηλέφωνο 

Πληροφορίες 

e-mail                

: Διοικητήριο Έδεσσα 

: 58200 

: 2381351221 

: Τραϊανού Χρυσή 

: chtraianou@pella.gr 

ΠΡΟΣ:  
Οικονομικούς Φορείς 
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8. Την αρ. 71/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ 9Ω3Ζ7ΛΛ-ΡΘΗ).  

9. Το α.π.: ΠΚΜ 16490/173/10-01-2022 έγγραφο του Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων και Υποστήριξης της  Π.Ε. 

Πέλλας με θέμα: «Προμήθεια α) μέσων ατομικής προστασίας προστασίας ( Μ.Α.Π.) συνολικού 

προϋπολογισμού 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και β) Γάλακτος (τύπου εβαπορέ) συνολικού 

προϋπολογισμού 28.000,00 για τους δικαιούχους εργαζομένους της Π.Ε. Πέλλας για το έτος 2022. 

10. Την  με α/α 803/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 65.200,00€ (με ΦΠΑ), με α/α 672 στο Βιβλίο 

Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 

6Χ087ΛΛ-Ρ13 και ΑΔΑΜ: 22REQ009888398 2022-01-03). 

     

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 

ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, μετά από συλλογή και αξιολόγηση οικονομικών 

προσφορών και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά 

βάσει τιμής, για προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) σε δικαιούχους υπαλλήλους της Π.Ε. Πέλλας 

για το έτος 2022. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της ΠΕ Πέλλας: 

- οικονομικού έτους 2021 και το  

Φορέα 721, ΚΑΕ 1421.α.01 ποσό 18.750,00 € με ΦΠΑ 24% (καθαρό ποσό 15.120,97€) 

Φορέα 721, ΚΑΕ 1423.α.01 ποσό 12.650,00 € με ΦΠΑ 24% (καθαρό ποσό 10.201,61€) 

Φορέα 721, ΚΑΕ 1699.α.01 ποσό 2.200,00 € με ΦΠΑ 6% (καθαρό ποσό 2.075,47€) 

Φορέα 721, ΚΑΕ 1699.α.01 ποσό 3.600,00 € με ΦΠΑ 24% (καθαρό ποσό 2.903,23€) 

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 37.200,00€ με ΦΠΑ . 

 

1. Περιγραφή - Αντικείμενο του έργου:  

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΓΙΑ ΤHN  ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ  Υ.Α 43726 ( ΦΕΚ 2208/Β/8.6.2019) ΚΑΙ Υ.Α. 53361 ( 

ΦΕΚ 1503/Β/ 11.10.2006 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ)                                                                                   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΟΝΙΜΟΙ & ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ & ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ)      

Α/Α ΕΙΔΗ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ

Σ 

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
Σ ΦΠΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΚΑΕ 

1  Γάντια δερματοπάνινα ΖΕΥΓΗ 12 2,50 30,00 24% 37,20 1699 

2 Γάντια από νιτρίλιο ΖΕΥΓΗ 50 2,00 100,00 24% 124,00 1699 

3 Γάντια από ύφασμα 

και νιτρίλιο 
ΖΕΥΓΗ 16 2,00 32,00 6% 33,92 1699 

4 
Γάντια ελαστικά μίας 

χρήσης (κουτιά/100τμ) 

ΚΟΥΤΙΑ/10

0 ΤΕΜ 
63 8,00 504,00 6% 534,24 1699 

5 Γάντια μονωτικά ΖΕΥΓΗ 2 10,00 20,00 24% 24,80 1699 
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6 
  Κράνος προστασίας 

κεφαλής 
ΤΕΜ 39 12,00 468,00 24% 580,32 1699 

7 

Γυαλιά προστασίας 

από ηλιακή 

ακτινοβολία 

ΤΕΜ 58 20,00 1.160,00 24% 1.438,40 1699 

8 Ασπίδιο προστασίας 

από ηλεκτρικό τόξο 
ΤΕΜ 1 55,00 55,00 24% 68,20 1699 

9 Μάσκα μιάς χρήσης 

(κουτιά/50τμ) 
ΤΕΜ / 50 36 2,50 90,00 6% 95,40 1699 

10 Mάσκα με φίλτρο FFP2 ΤΕΜ 176 8,00 1.408,00 6% 1.492,48 1699 

11 
Μάσκα ημίσεως 

προσώπου με φίλτρα 

Α1Ρ3 ή ισοδύναμη 

φιλτρόμασκα 

ΤΕΜ 7 45,00 315,00 24% 390,60 1699 

12 Ανακλαστικά γιλέκα ΤΕΜ 124 3,50 434,00 24% 538,16 1421 

13 Νιτσεράδες ΤΕΜ 2 35,00 70,00 24% 86,80 1421 

14 Αδιάβροχες ολόσωμες 

φόρμες  εργασίας μιάς 

χρήσης 

  1100 7,00 7.700,00 24% 9.548,00 1421 

15 Καπέλα τύπου 

μπειζμπολ 
ΤΕΜ 1 2,50 2,50 24% 3,10 1699 

16 Αδιάβροχες ποδιές 

μιάς χρήσης 
ΤΕΜ 15 15,00 225,00 24% 279,00 1421 

17 
Στολές προστασίας από 

χημικά 
ΤΕΜ 0 12,00 0,00 24% 0,00 1421 

18 
Μπουφάν αδιάβροχο 

ΤΕΜ 69 40,00 2.760,00 24% 3.422,40 1421 

19 
Παντελόνια εργασίας 

ΤΕΜ 4 14,00 56,00 24% 69,44 1421 

20 
Μπλουζάκια  t-shirt 

ΤΕΜ 4 3,00 12,00 24% 14,88 1421 

21 Γαλότσες ΖΕΥΓΗ 62 40,00 2.480,00 24% 3.075,20 1423 

22 Άρβυλα ασφαλείας  ΖΕΥΓΗ 118 60,00 7.080,00 24% 8.779,20 1423 

23 
Ποδονάρια μιάς 

χρήσης  (κουτιά/100τμ) 
ΤΕΜ / 100 22,5 5,00 112,50 24% 139,50 1699 

24 Μονωτικά εργαλεία ΣΕΤ 1 200,00 200,00 24% 248,00 1699 

25 
Σκούφια 

(κουτιά/100τμ) 
ΤΕΜ / 100 22,5 5,00 112,50 24% 139,50 1421 

26 Παπούτσια 

αντιολισθητικά 

εσωτερικών χώρων 

ΖΕΥΓΗ 0 60,00 0,00 24% 0,00 1423 

27 Αδιάβροχες ποδιές 

(σαμαράκι) 
ΤΕΜ 0 14,00 0,00 24% 0,00 1421 

28 Ρόμπες υφασμάτινες ΤΕΜ 42 25,00 1.050,00 24% 1.302,00 1421 

29 Παπούτσια ασφαλείας 

ηλεκτρολόγου 
ΖΕΥΓΗ 2 80,00 160,00 24% 198,40 1423 

  
 ΣΥΝΟΛΟ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022  :         26.476,50        6.186,64      32.663,14  

 

- Οι αναφερόμενες στον ανωτέρω πίνακα ποσότητες (ανά είδος) είναι ενδεικτικές. Ενδέχεται, 

κατά την προμήθεια από την αναθέτουσα Αρχή των ειδών, να υπάρξουν αυξομειώσεις στις 
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ποσότητες (ανάλογα με τις τελικές ανάγκες που θα προκύψουν), τηρουμένων των ορίων του 

συνολικού προϋπολογισμού της παρούσας πρόσκλησης.  

- Δεκτές θα γίνουν οι οικονομικές προσφορές που θα υποβληθούν για το σύνολο των ειδών του 

πίνακα. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π.) 

 

1.  Δερματοπάνινα γάντια 

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

μπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα, οικοδόμοι, σε κήπους, 

μηχανοτεχνίτες και γενικά στους δικαιούχους βάση της Υ.Α. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β’ 8.6.19). 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 25-27cm πάχος 1,0 - 1,2 mm.  

Υλικό κατασκευής: To εμπρός μέρος γαντιού και τα δάκτυλα από βόειο δέρμα και το πίσω μέρος από βαμβακερό 

ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης εσωτερικά στο άνω μέρος της παλάμης. 

Πρότυπα: ΕΝ 388, ΕΝ 420 

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών: 

 4 (τριβή), 2 (κοπή με λεπίδα), 4 (διάσχιση), 3 (διάτρηση) 

Σήμανση:  

 CE, Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος,  

 Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 4, 2, 4, 3 ή καλύτερο  

 

2. Γάντια από νιτρίλιο 

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτείται προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς όπως στην 

καθαριότητα, σε ψεκασμούς & γενικά στους δικαιούχους βάση της Υ.Α. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β’ 8.6.19). 

 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm. Πάχος 0,5 mm. 

Υλικό κατασκευής: Νιτρίλιο με εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. 

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών: 

  3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), X (διάσχιση), 1 (διάτρηση)  

Πρότυπα: ΕΝ 388, ΕΝ 420, ΕΝ ISO 374  

Σήμανση:  

 CE, Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος,  

 Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,Χ,1    

 Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς               
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3.   Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο 

Πεδίο χρήσης: Στους δικαιούχους βάση της Υ.Α. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β’ 8.6.19). 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20−25cm  

Υλικό κατασκευής: 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, ΕΝ 420, 

Σήμανση: 

 CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος 

 Εικονόσημο για προστασία από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 2, 2      

 

4. Γάντια ελαστικά μιας χρήσης νιτριλίου 

Πεδίο χρήσης: Για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών και γενικά στους δικαιούχους βάση της 

Υ.Α. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β’ 8.6.19). 

Χαρακτηριστικά: Γάντια μιας χρήσης με υλικό κατασκευής από νιτρίλιο, μήκους περίπου 20 cm. Είναι μίας 

χρήσης, αμφιδέξια και χωρίς πούδρα και συσκευασμένα σε κουτιά ανά 50 ή 100 τεμάχια. 

Πρότυπα: ΕΝ ISO 374 

Σήμανση: 

 CE, Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 

 Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς   

 

5.Γάντια μονωτικά 

Πεδίο εφαρμογής: Εργασίες σε χαμηλή τάση. 

Χαρακτηριστικά: Μήκος 30cm. 

Υλικό κατασκευής: Από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές. 

Πρότυπο: ΕΝ 60903 

Σήμανση: 

 CE, Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθμός σειράς 

 00 (Προστασία μέχρι 500V) 

 RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος) 

 Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης 

 Έτος και μήνας κατασκευής. 
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 Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)  

 

6.  Κράνος ασφαλείας  

Πεδίο χρήσης: Στους δικαιούχους βάσει της Υ.Α. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β’ 8.6.19). 

Χαρακτηριστικά: Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό σταθεροποιημένο έναντι της UV ακτινοβολίας, 

αεριζόμενο. Για να είναι περισσότερο εργονομικό θα πρέπει οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος να 

είναι από συνθετικές ίνες, όχι από σκληρό πλαστικό, που να αγκυρώνουν σε τουλάχιστον 4 σημεία, να 

ρυθμίζονται σε τουλάχιστον 2 θέσεις και η προσαρμογή στο κεφάλι να γίνεται με κοχλία μίας κίνησης, για να 

ρυθμίζεται σε περιφέρεια κεφαλής από 52 έως 61εκ. Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική δερμάτινη 

επένδυση, η οποία να αντικαθίσταται και να πλένεται. Το κράνος να είναι ευρωπαϊκής και προσφάτου 

κατασκευής, όχι περισσότερο από ένα έτος από την ημερομηνία παραλαβής από τον προμηθευτή. Επίσης θα 

υπάρχουν οδηγίες ορθής χρήσης στην ελληνική γλώσσα. 

Πρότυπο: ΕΝ 397:2012 + A :2012 

Σήμανση: 

 CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 

 Ηλεκτρική μόνωση τουλάχιστον 440 V a.c. 

 

7.Γυαλιά Προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία 

Πεδίο χρήσης: Εργασίες υπαίθρου τους θερινούς μήνες και γενικά στους δικαιούχους βάση της Υ.Α. 43726/2019 

(ΦΕΚ 2208/Β’ 8.6.19). 

 

Χαρακτηριστικά: Γυαλιά κατασκευασμένα από πολυμερές υλικό, οπτικός δίσκος με προστασία έναντι ηλιακής 

ακτινοβολίας, επαρκή μηχανική αντοχή, με αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου μήκους 

για καλύτερη προσαρμογή. Πρότυπα ΕΝ 166,ΕΝ 172  

Σήμανση: 

Στους βραχίονες: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 

• F Μηχανική αντοχή 

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. 
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Εναλλακτικά μπορεί να υπάρχει στους οπτικούς δίσκους η σήμανση 5_2 ή 5_2,5 ή 5_3,1 που σημαίνει ότι δεν 

απορροφάται το υπέρυθρο φάσμα της ακτινοβολίας . Αυτό δεν έχει μεγάλη επίδραση στην προστασία και 

καθιστά τα γυαλιά πιο οικονομικά. 

8. Προσωπίδα προστασίας έναντι ηλεκτρικού τόξου 

     Διαφανής προσωπίδα από Polycarbonate οπτικής κλάσης 1 και σήμανση 2 – 1,2 με αντοχή σε κρούση 

ενδιάμεσης ενεργείας Β, προστασία έναντι πιτσιλισμάτων 3 , ζεστά στερεά και λιωμένα μέταλλα 9 ,προστασία 

από ηλεκτρικό τόξο 8 και πάνω από 400 voltw συμπεριλαμβανομένου στου στηρίγματος κεφαλής. 

 

9.Μάσκα προσώπου μιας χρήσεως 

Μάσκα προσώπου μιας χρήσεως σε μπλε χρώμα με απαλή επένδυση στο εσωτερικό της έλασμα προσαρμογής 

στην περιοχή της μύτης που επιτρέπει τη σωστή αναπνοή.  

Συσκευασία: πακέτο των 50 τεμαχίων 

10 . Μάσκα φίλτρου FFP2 

          Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό με     διπλό ιμάντα 

προσαρμογής που καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι.. Τηρουμένων των κανόνων υγιεινής μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου ο χρήστης αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του. Διαθέτει βαλβίδα εκπνοής. 

Συσκευασία των 30 τεμαχίων. 

Πρότυπα: ΕΝ 149 

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

         -CE 

        - FFP2 

       - Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 

     - Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης. 

11. Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα Α1P3 

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες που απαιτείται βάση της Υ.Α. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β’ 8.6.19). 

Χαρακτηριστικά:  

 Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, στόμα και πηγούνι και 

με διπλά φίλτρα για να είναι πιο άνετη. 

Πρότυπα: ΕΝ 140: 

Σήμανση: Η μάσκα πρέπει να φέρει ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 

 CE 

 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής  

 Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 

 Φίλτρα Α1Ρ3 (χρώματος καφέ και λευκού), ή καλύτερα, που παρέχουν προστασία από οργανικά αέρια και 

ατμούς και σωματίδια.  

Πρότυπα: ΕΝ 14387:2004+Α1:2008 

Σήμανση: Τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 

 CE 
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 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος και ημερομηνία λήξης. 

 Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 

 Χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο) 

 

Ανταλλακτικό φίλτρου Α1Ρ3 

Πεδίο χρήσης: Φίλτρα κατάλληλα για την μάσκα ημίσεως προσώπου με A/A 17 

Χαρακτηριστικά: Φίλτρα Α1Ρ3 (χρώματος καφέ και λευκού) , ή καλύτερα, που παρέχουν προστασία από 

οργανικά αέρια και ατμούς και σωματίδια.  

Πρότυπα: ΕΝ 14387:2004+Α1:2008 

Σήμανση: Τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος και ημερομηνία λήξης. 

• Χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο) 

 

12. Ανακλαστικό γιλέκο 

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες που απαιτείται βάση της Υ.Α. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β’ 8.6.19). 

Υλικό κατασκευής: Πολυεστέρας 100%. 

Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο κίτρινο χρώμα με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό 

αντανακλαστικό υλικό. Ως υλικό κατασκευής του γιλέκου θα είναι πολυεστέρας για καλύτερες μηχανικές 

αντοχές. Στο πίσω μέρος θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα διαφορετικού χρώματος η ένδειξη < 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ > 

Πρότυπα: EN ISO 13688,  ΕΝ ISO 20471,  

Σήμανση: 

 CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος 

 Εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 2, 2    

 

13.  Αδιάβροχα ( Νιτσεράδες ) 

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες υπό βροχή και σε υγρούς χώρους βάσει της Υ.Α. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β’ 

8.6.19). 

Υλικό κατασκευής: Σακάκι και παντελόνι από 100% πολυεστέρα  

Το σακάκι να είναι με έντονα διακρινόμενο κίτρινο χρώμα και να φέρει περιμετρικά του κορμού δύο οριζόντιες 

λωρίδες από ειδικό αντανακλαστικό υλικό. Θα έχει πολυχρηστικές τσέπες, αδιαβροχοποιημένες ραφές και 

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

νιτσεράδας. Στο πίσω μέρος θα αναγράφεται με κεφαλαία διαφορετικού χρώματος η ένδειξη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ. 

Το παντελόνι να είναι με έντονα διακρινόμενο κίτρινο χρώμα, να διαθέτει ελαστική μέση και να φέρει 

περιμετρικά στα μπατζάκια δυο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανακλαστικό υλικό. 

Πρότυπα: EN 13688, ΕΝ 343 3-3 
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Σήμανση: 

 CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος 

 Εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες κλάσης 2             

 Εικονόσημο για προστασία από βροχή με τους κωδικούς 3 - 3   

 

14. Αδιάβροχες ολόσωμες φόρμες  εργασίας μίας χρήσης 

 

Ολόσωμη αδιάβροχη φόρμα λευκού χρώματος με κουκούλα από υλικό υψηλής διαπνοής SMS 50gsm 

κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13982 – 1. Θα φέρει ελαστικό σφάξιμο στην κουκούλα , 

ελαστικό σφίξιμο στους καρπούς ,στην μέση ,στους αστραγάλους, φερμουάρ και πατιλέτα εμπρός. 

 

 

15. Καπέλα τύπου μπεϊζμπολ 

Πεδίο χρήσης: σε όλους τους απασχολούμενους σε εργασίες υπαίθρου τους θερινούς μήνες. 

Χαρακτηριστικά: Θα είναι βαμβακερά 100% με σκληρό γείσο για προστασία από τον ήλιο. Θα έχουν οπές 

εξαερισμού και ρυθμιζόμενο πίσω κλείσιμο για να προσαρμόζεται το μέγεθος. Χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. 

Στο καπέλο θα αναγράφεται με κεφάλαιά γράμματα η ένδειξη: Π.Ε.ΠΕΛΛΑΣ 

16.Αδιάβροχες ποδιές 

 

 Πεδίο χρήσης:  Στους απασχολούμενους στην ταφή-εκταφή, αφοδευτήρια, μαγειρεία, κήπους 

και γενικά στους δικαιούχους βάση της Υ.Α. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β’ 8.6.19). 

 Χαρακτηριστικά: Η ποδιά να είναι κατασκευασμένη αδιάβροχο χοντρό συνθετικό υλικό . Το μέγεθός της 

θα είναι ώστε να καλύπτει από το στήθος μέχρι κάτω από τα γόνατα, με ενδεικτικές διαστάσεις 

120x90εκ. Θα διαθέτει ιμάντες γύρω από το λαιμό και από την μέση. 

Πρότυπα: ΕΝ 13688, ΕΝ 14605 

 

17. Στολές προστασίας από χημικά 

Πεδίο χρήσης: Απασχολούμενοι σε χημικές ουσίες βάση της Υ.Α. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β’ 8.6.19). 

Χαρακτηριστικά: Ενιαίες στολές (garment) από Tyvek ή ισοδύναμα υλικά που προστατεύουν από πιτσιλίσματα 

χημικών ουσιών και σκόνες ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος. 

Πρότυπα: ΕΝ340, ΕΝ463 

Σήμανση: 

 CE 

 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής 

 Εικονόσημο προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών.       
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Κωδικοί:  

4 προστασία από αερολύματα (spray)  

5 προστασία από σκόνες  

6 προστασία από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών. 

18.Αδιάβροχα αντιανεμικά μπουφάν υψηλής διακριτότητας 

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες που απαιτείται βάση της Υ.Α. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β’ 8.6.19). 

Υλικό κατασκευής: Εξωτερικό 300D Polyester Oxford με PU 

        Εσωτερικό - 100% Polyester με ταφτά 

Χαρακτηριστικά: Μπουφάν υψηλής ορατότητας, που να κλείνει με φερμουάρ και πατιλέτα, και θα προσφέρει 

προστασία από τη βροχή και κρύο. Ψηλός γιακάς με αποσπώμενη, ή να μαζεύεται στο γιακά, κουκούλα, δύο 

πλαϊνές τσέπες με πατιλέτα και μία εσωτερική. Να φέρει διπλή αντανακλαστική ταινία στο στήθος και τα 

μανίκια. Ραφές θερμοκολλημένες για αξιοπιστία στην αδιαβροχοποίηση, χρώματος κίτρινου - μπλε ή πορτοκαλί - 

μπλε. Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση υψηλής ορατότητας με ανακλαστική ταινία. δύο μπροστινές τσέπες, 

μανίκια με ελαστικές μανσέτες τα οποία θα είναι αποσπώμενα. Στο πίσω μέρος θα αναγράφεται με κεφαλαία 

διαφορετικού χρώματος η ένδειξη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ 

Πρότυπα: EN340, EN343 3-1, EN20471 class 3 και class 2 για το αποσπώμενο εσωτερικό. 

Σήμανση: 

 CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος 

 Εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες με τουλάχιστον τον κωδικό 2 

      

 Εικονόσημο για προστασία από βροχή με τους κωδικούς 3 - 1                  

 

19. Παντελόνι εργασίας 

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες που απαιτείται βάση της Υ.Α. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β’ 8.6.19). 

Υλικό κατασκευής: 98% βαμβάκι -2% spandex και βάρος υφάσματος 240-260gr/m2.   

Χαρακτηριστικά: Λάστιχο στο πίσω μέρος για ασφαλή εφαρμογή και πλαϊνές τσέπες. Θα πρέπει να είναι άνετο με 

καλή εφαρμογή και ραφές. Θα φέρει 2 φωσφορούχες ταινίες σε κάθε μπατζάκι πάχους 5cm κάτω από το γόνατο 

και θα προσφέρετε για οποιοδήποτε μέγεθος. Χρώμα μπλε ή γκρί. 

Πρότυπα: EN13688,  και EN20471 για τις ανακλαστικές ταινίες 

 

20. Μπλουζάκια υψηλής διακριτότητας  (t-shirt) 

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες που απαιτείται βάση της Υ.Α. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β’ 8.6.19). 

Υλικό κατασκευής: 100% πολυεστέρας 

Χαρακτηριστικά: Μπλουζάκι με έντονα διακρινόμενο χρώμα με δύο οριζόντιες λωρίδες και δύο κάθετες από 

ειδικό υψηλής ποιότητας αντανακλαστικό υλικό από 100% πολυεστέρα βάρους 150gr/m2. Τα μπλουζάκια θα 

φέρουν στάμπα στην πλάτη  με την επιγραφή Π.Ε.ΠΕΛΛΑΣ . 

Πρότυπα: ΕΝ 20471 

Σήμανση: 
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• CE 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 

• Εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες κλάση 2 

 

21. Γαλότσες 

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες που απαιτείται βάση της Υ.Α. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β’ 8.6.19). 

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

και προστατευτικό έναντι διάτρησης. 

Πρότυπο: ΕΝ ISO 20344, EN ISO 20345 

Σήμανση: 

 CE, Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος 

 Το σύμβολο S5 που συμβολίζει 

o Προστασία δακτύλων 

o Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα 

o Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 

o Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης 

o Αντιστατικές ιδιότητες 

 

22. Άρβυλα ασφαλείας 

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες που απαιτείται βάση της Υ.Α. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β’ 8.6.19). 

Χαρακτηριστικά: Άρβυλα ασφαλείας κατηγορίας S3 SRC, με ύψος από περίπου 17εκ έως 20εκ ώστε να καλύπτει 

και να προστατεύει τα σφυρά, κατασκευασμένο εξωτερικά από μαύρο δέρμα, με ανακλαστικά σημεία, και 

εσωτερικά από μαλακό 100% συνθετικό ύφασμα. Θα διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και ένθετο 

προστασίας πέλματος από συνθετικό υλικό (όχι μεταλλικό) για να είναι ποιο ελαφρύ και θα διαθέτει επιπλέον 

εξωτερική ενίσχυση (κάλυμμα) με ανθεκτικό στην τριβή δέρμα στην περιοχή πάνω από τα δάχτυλα. Η σόλα θα 

είναι ανθεκτική στην κάμψη και στην τριβή, θα διαθέτει αντιολισθητικές ιδιότητες SRC, και αντιστατικές 

ιδιότητες. Αποσπώμενη εσωτερικό πάτο σχεδιασμένο για να προσφέρει άνεση. Τα άρβυλα ασφαλείας να είναι 

ευρωπαϊκής και προσφάτου κατασκευής, όχι περισσότερο από ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας στον 

προμηθευτή και να είναι διαθέσιμα σε νούμερο από 35 έως 47. 

Πρότυπο: ΕΝ ISO 20344, EN ISO 20345 

Σήμανση: 

 CE, Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος 

 Το σύμβολο S3 που συμβολίζει: 

o Προστασία δακτύλων, με αντοχή στην κρούση έως 200joule (συνθετικό, όχι μεταλλικό) 

o Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα (Ε) 

o Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού  

o Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης (συνθετικό όχι μεταλλικό) 

o Αντιστατικές ιδιότητες  
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o Αντοχή στην ολίσθηση (SRC) 

 

23.Ποδονάρια μιας χρήσης 

     Ποδονάρια μιας χρήσης από πολυαιθυλένιο. Να είναι αδιάβροχα και να φέρουν πλεκτό λάστιχο για τέλεια 

προσαρμογή στο πέλμα. Συσκευασία : πακέτο των 100 τεμαχίων. 

24.Μονωτικά εργαλεία 

          Σετ εργαλεία με ηλεκτρική μόνωση για εργασία σε χαμηλή τάση κατά το πρότυπο ΕΝ 60900 . 

Σήμανση: 

 CE, Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθμός σειράς 

 00 (Προστασία μέχρι 500V) 

 

 Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης 

 Έτος και μήνας κατασκευής. 

 

 Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)  

 

25. Σκουφάκι μιας χρήσης 

Σκουφάκι μιας χρήσης από πολυπροπυλένιο με λάστιχο για τέλεια εφαρμογή στο κεφάλι. 

26. Παπούτσια αντιολισθητικά εσωτερικών χώρων 

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες καθαρισμού εσωτερικών χώρων Δημοτικών κτιρίων και σχολείων. 

Χαρακτηριστικά: Υπόδημα εργασίας αντιολισθητικό, ανατομικό, αντιστατικό, με προστασία κατηγορίας S3 

Πρότυπο ΕΝ 20345 

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

 

27. Ποδιά σαμαράκι 

Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους στον καθαρισμό εσωτερικών χώρων. Χαρακτηριστικά: Υφασμάτινη, 65% 

πολυεστέρα και 35% βαμβάκι με δύο τσέπες στο μπροστινό μέρος. Να δένει με κορδόνια δεξιά και αριστερά. Στο 

μπροστά μέρος θα αναγράφεται η ένδειξη   Π.Κ.Μ      Π.Ε.ΠΕΛΛΑΣ. 

 

28. Ρόμπες υφασμάτινες 

Ρόμπα Βαμβακερή με ζώνη  

Υλικό κατασκευής: 100% βαμβάκι . Ελεγμένο έναντι επιβλαβών ουσιών OEKO-TEX®-   Standard 100 

 Βάρος Υλικού: 200gr/m² 

 Μακρύ μανίκι 

 Ενσωματωμένη ζώνη 

 3 εξωτερικές τσέπες 

 Κλείνει με κουμπιά 

 Μεγέθη: XS-4XL 
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 Διαθέσιμο χρώμα: Λευκό & μπλε 

 

 

29.Άρβυλα ασφαλείας ηλεκτρολόγων 

Πεδίο χρήσης: Για ηλεκτρολογικές εργασίες 

Χαρακτηριστικά: Ψηλό άρβυλο ασφαλείας ηλεκτρολόγου, κατηγορίας SB E P WRU FO SRC HRO, με ύψος που να 

καλύπτει και να προστατεύει τα σφυρά. Κατασκευασμένο εξωτερικά από μαύρο δέρμα με αντίσταση στη 

διείσδυση και απορρόφηση νερού και εσωτερικά από 100% συνθετικό ύφασμα. Θα διαθέτει προστατευτικό 

κάλυμμα δακτύλων και ένθετο προστασίας πέλματος από συνθετικό υλικό (όχι μεταλλικό) για να τηρείται η 

διηλεκτρική αντοχή. Η σόλα θα είναι ανθεκτική στην κάμψη και στην τριβή, θα διαθέτει αντιολισθητικές 

ιδιότητες, αντοχή  στους υδρογονάνθρακες και υψηλή ηλεκτρική αντίσταση.  Επιπλέον θα πρέπει να έχουν 

ανταπεξέλθει τη δοκιμή της διηλεκτρικής αντοχής στη σόλα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 20344:2011, ότι 

εξασφαλίζουν αντίσταση μεγαλύτερης των 2.000Μοhm. Τα άρβυλα ασφαλείας να είναι ευρωπαϊκής και 

προσφάτου κατασκευής και όχι περισσότερο από ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας στον προμηθευτή. 

Πρότυπο: ΕΝ ISO 20344, EN ISO 20345  

Σήμανση: 

 CE, Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος 

 Κατηγορίας SB E P WRU FO SRC HRO 

 

2.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός των εργάσιμων ωρών (7:00 - 15:00), μετά από ειδοποίηση, με e-mail και 

τηλεφωνική επικοινωνία των αρμόδιων υπηρεσιών της ΠΕ Πέλλας  και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος 

να εκτελεί την παραγγελία στους χώρους που θα του υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία, σε χρόνο και σε ποσότητες. 

 

3. Όροι συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 

α) Τα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα (ημεδαπά και αλλοδαπά) 

β) Ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

γ) Συνεταιρισμοί, 

δ) Κοινοπραξίες, 

που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, έχουν συσταθεί και λειτουργούν 

νόμιμα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις 

του άρθρου 19 του Ν.4412/2016. 

Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να υποχρεώσει την επιλεγείσα 

ένωση να περιβληθεί συγκεκριμένης νομικής μορφής, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή 

αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Τα μέλη της ένωσης ευθύνονται 
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έκαστος έναντι της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση των υπηρεσιών της 

παρούσας. 

 

4. Σύνταξη προσφορών 

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 

Ο σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει δύο επί μέρους, ανεξάρτητους, 

σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: 

1) «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά, όπως 

προσδιορίζονται στην  παρούσα πρόσκληση (άρθρο 6).  

2) «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του 

Αναδόχου, όπως περιγράφεται το άρθρο 7. 

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων επισυνάπτεται υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς. 

Ο συμμετέχων στη διαδικασία θεωρείται ότι με την κατάθεση της προσφοράς του αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.  

 

5. Ισχύς προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες τουλάχιστον, από την 

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η 

Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απευθύνει ερώτημα προς τους συμμετέχοντες διαγωνιζόμενους, αν 

αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι συμμετέχοντες που δέχονται να 

παρατείνουν την προσφορά τους, οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από 

την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης. Αν δεν απαντήσουν θεωρείται ότι δεν αποδέχονται την παράταση 

και δεν συμμετέχουν πλέον στον διαγωνισμό. 

 

6. Δικαιολογητικά συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα, Έλληνες ή αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, 

συνεταιρισμοί (βλ. άρθρο 3 – όροι συμμετοχής) 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

I. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι :  

• έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, 

• πληροί όλα τα κριτήρια της παρούσας πρόσκλησης,   

• ότι η προσφορά τους ισχύει για 120 ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού,  

• δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα όπως αυτά αναλυτικά 

ορίζονται στις διατάξεις του ν.4412/2016:συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, 

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων 
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από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και παιδική εργασία και άλλες μορφές 

εμπορίας ανθρώπων, 

 ότι δεν τελεί σε πτώχευση ή εξυγίανση και δεν τηρεί τους όρους της ή ειδική εκκαθάριση ή αναγκαστική 

διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση. 

Η υποχρέωση προσκόμισης της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης αφορά:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.),τους 

διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

IΙ. Βεβαίωση εγγραφής στο Επιμελητήριο σε ισχύ 

ΙΙΙ. Φορολογική ενημερότητα 

ΙV. Ασφαλιστική ενημερότητα 

V. Αντίγραφο ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου 

7. Οικονομική προσφορά 

Το κριτήριο αξιολόγησης είναι η χαμηλότερη τιμή. 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν στην οικονομική τους προσφορά να συμπληρώσουν επί αποκλεισμού, τον  

παρακάτω Πίνακα. 

Μειοδότης θα αναδειχτεί αυτός που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του προκηρυσσομένων 

υπηρεσιών.  

8. Τρόπος Πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά τη Βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών από την αρμόδια 

Επιτροπή, την έκδοση του σχετικού τιμολογίου καθώς και όλων τον νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται 

από τις ισχύουσες διατάξεις και την εκκαθάριση της σχετικής δαπάνης. 

Οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο 

 

9. Διαδικασία Αξιολόγησης  

Με το άνοιγμα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα εξετασθεί  αρχικά  ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» ο οποίος και θα αξιολογηθεί, στη συνέχεια όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς  τα 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής  θα συνεχίσουν με το άνοιγμα των «Οικονομικών προσφορών». 

Κατά το άνοιγμα των Οικονομικών προσφορών αναδεικνύεται μειοδότης ο προσφέρων με την χαμηλότερη τιμή 

επί του συνολικού έργου. 

 

 

10. Τρόπος και τόπος υποβολής προσφορών 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε φάκελο (σύμφωνα με το άρθρο 4) 

μέχρι την 21-01-2022 και ώρα 15:00 π.μ. στο γραφείο 319, Γραμματεία της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού & 

Ανθρώπινων Πόρων, Διοικητήριο Έδεσσας, ΤΚ 58200.   
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Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη ανωτέρω ημέρα και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα 

λαμβάνονται υπόψη για τη διαδικασία. 

                                  

  

    Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα : 2381351250 – 

221. 

Σε κάθε περίπτωση, στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφονται τα ακόλουθα: 

Προς: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο  

Τ.Κ. 58200 Έδεσσα  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) σε υπαλλήλους της Π.Ε. Πέλλας για το 

2022. 

 

Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτημένη και στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής http://pella.pkm.gov.gr 

και στο διαδικτυακό τόπο: http://www.eprocurement.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ). 

 

 

 

 

 

  
                             

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Μ.Ε.Π. 
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ        
 
 
 

Ιορδάνης Τζαμτζής   

Η Εισηγήτρια  Ο Προϊστάμενος 

Η Προϊσταμένη 

Υποδιεύθυνση

ς 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
Προς: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) σε υπαλλήλους της Π.Ε. Πέλλας για το 
2022. 
 

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΓΙΑ ΤHN  ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ  Υ.Α 43726 ( ΦΕΚ 2208/Β/8.6.2019) ΚΑΙ Υ.Α. 53361 ( ΦΕΚ 

1503/Β/ 11.10.2006 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ)                                                                                                                      

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΟΝΙΜΟΙ & ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ & ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ)      

Α/Α ΕΙΔΗ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ

Σ 

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΦΠΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΚΑΕ 

1  Γάντια δερματοπάνινα ΖΕΥΓΗ 12   24%  1699 

2 Γάντια από νιτρίλιο ΖΕΥΓΗ 50   24%  1699 

3 Γάντια από ύφασμα και 

νιτρίλιο 
ΖΕΥΓΗ 16   6%  1699 

4 
Γάντια ελαστικά μίας 

χρήσης (κουτιά/100τμ) 

ΚΟΥΤΙΑ/10

0 ΤΕΜ 
63   6%  1699 

5 Γάντια μονωτικά ΖΕΥΓΗ 2   24%  1699 

6 
  Κράνος προστασίας 

κεφαλής 
ΤΕΜ 39   24%  1699 

7 Γυαλιά προστασίας από 

ηλιακή ακτινοβολία 
ΤΕΜ 58   24%  1699 

8 Ασπίδιο προστασίας 

από ηλεκτρικό τόξο 
ΤΕΜ 1   24%  1699 

9 Μάσκα μιας χρήσης 

(κουτιά/50τμ) 
ΤΕΜ / 50 36   6%  1699 

10 Μάσκα με φίλτρο FFP2 ΤΕΜ 176   6%  1699 

11 
Μάσκα ημίσεως 

προσώπου με φίλτρα 

Α1Ρ3 ή ισοδύναμη 

φιλτρόμασκα 

ΤΕΜ 7   24%  1699 

12 Ανακλαστικά γιλέκα ΤΕΜ 124   24%  1421 

13 Νιτσεράδες ΤΕΜ 2   24%  1421 

14 Αδιάβροχες ολόσωμες 

φόρμες  εργασίας μιας 

χρήσης 

  1100   24%  1421 

15 Καπέλα τύπου 

μπέιζμπολ 
ΤΕΜ 1   24%  1699 

16 Αδιάβροχες ποδιές μιάς 

χρήσης 
ΤΕΜ 15   24%  1421 

17 
Στολές προστασίας από 

χημικά 
ΤΕΜ 0   24%  1421 

18 
Μπουφάν αδιάβροχο 

ΤΕΜ 69   24%  1421 

19 
Παντελόνια εργασίας 

ΤΕΜ 4   24%  1421 
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20 
Μπλουζάκια  t-shirt 

ΤΕΜ 4   24%  1421 

21 Γαλότσες ΖΕΥΓΗ 62   24%  1423 

22 Άρβυλα ασφαλείας  ΖΕΥΓΗ 118   24%  1423 

23 
Ποδονάρια μιάς χρήσης  

(κουτιά/100τμ) 
ΤΕΜ / 100 22,5   24%  1699 

24 Μονωτικά εργαλεία ΣΕΤ 1   24%  1699 

25 Σκούφια (κουτιά/100τμ) ΤΕΜ / 100 22,5   24%  1421 

26 Παπούτσια 

αντιολισθητικά 

εσωτερικών χώρων 

ΖΕΥΓΗ 0   24%  1423 

27 Αδιάβροχες ποδιές 

(σαμαράκι) 
ΤΕΜ 0   24%  1421 

28 Ρόμπες υφασμάτινες ΤΕΜ 42   24%  1421 

29 Παπούτσια ασφαλείας 

ηλεκτρολόγου 
ΖΕΥΓΗ 2   24%  1423 

  
 ΣΥΝΟΛΟ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022  :     

 
 

 

 

Α.Φ.Μ. : 

Επωνυμία : 

Έδρα Επιχείρησης : 

Αρμόδια Δ.Ο.Υ. : 

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 

e-mail : 

  
 
 


