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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την  χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε 

διοικητικούς υπαλλήλους ορισμένων κλάδων/ειδικοτήτων με κριτήριο κατακύρωσης την 

χαμηλότερη από οικονομικής άποψης προσφορά» 

 

 

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προτίθεται να συνάψει σύμβαση για την χορήγηση ειδών ατομικής 

προστασίας σε διοικητικούς υπαλλήλους ορισμένων κλάδων/ειδικοτήτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών διάρκειας έως 05.12.2022  συνολικής ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης μέχρι μη 

υπέρβασης του ποσού των είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα εφτά ευρώ (29.987,00€), 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

 

1. Νομικό Πλαίσιο: 

Έχοντας υπόψη: 

Η διαδικασία θα διεξαχθεί έχοντας υπόψη τις πιο κάτω διατάξεις:  

1. Το Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α΄204), «Περί Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει, 
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2. Τον  Ν.1268/1982 (ΦΕΚ Α΄87) «Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ», όπως ισχύει, 

3.Το Ν.1642/1986 (ΦΕΚ Α΄125) «Περί Φ.Π.Α.», όπως ισχύει, 

4. Τον Ν.2083/1992 (ΦΕΚ Α΄159), άρθρο 1 παρ. 2 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης», όπως 

ισχύει,  

5.Το Π.Δ. 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» άρθρο 2 (ΦΕΚ 84 Α΄), 

6.Τον  Ν.2198/1994 (ΦΕΚ Α΄ 43), «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων … και άλλες διατάξεις», 

άρθρο 24 «Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις», 

7.Τον Ν.2362/1995 (ΦΕΚ Α΄247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και 

Άλλες Διατάξεις», όπως ισχύει,  

8.Τον Ν.2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητος του Υ.Α.», 

άρθρο 8 «Κρατικές προμήθειες» (ΦΕΚ 199 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12, παρ. 27 του Ν. 

3310/2005 (ΦΕΚ 30 Α΄). 

9.Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

10. Τον Ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

11. Τον Ν.3588/2007 (ΦΕΚ Α’ 135) «Πτωχευτικός Κώδικας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  

12. Την υπ’ αρ. 20977/23-8-2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 

«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 

3414/2005» (ΦΕΚ 1673 Β΄), 

13. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112) «Ενίσχυση διαφάνειας  με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως επικαιροποιήθηκε από τον Ν.4210/2013, 

14. Τον Ν.3871/2010 (ΦΕΚ Α΄141) περί «Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης», 

15. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 

των μελών τους με κλήρωση». 

16. Τον Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α΄195) περί της «Δομής, λειτουργίας, διασφάλισης της ποιότητας των 

σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», 

17. Τον Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως ισχύει, 

18. Τον Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄138) «Για την ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές Διατάξεις», 

19. Το Π.Δ.122/2012 (ΦΕΚ Α΄215) «Κανονισμός Λειτουργίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)», 

20. Τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄120)  «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

Διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,   

21. 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». 

22. Τον Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74), άρθρο 3 περί της «Απλούστευσης των διαδικασιών προμηθειών 

Δημοσίου», 





23. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143), «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

24. Το Π.Δ. 25/2014 (ΦΕΚ 44/Α/25.02.2014) «Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση Εγγράφων», 

25. Το Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 

26. Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 

27. Τον Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α΄94), άρθρο 52 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»,   

28. Toν Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

29. Τον Ν.4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240/22.12.2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-

Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές. 

Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις», 

30. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α΄171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»,  

31. Τον Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α 114) «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 

την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  

32. Του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α΄52) « Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου……… Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 

33. Του Ν. 4608/2019 (ΦΕΚ Α΄66) «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών 

Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.», 

34. Του Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ Α΄67) «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, 

Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.», 

35. Τον ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α΄70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις.»     

36. Την με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση Υπ. Δ.Μ.Η.Δ «Διενέργεια της διαδικασίας 

κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημοσίων 

διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή 

έργων» (Β΄2540), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α΄226). 

37. Την αριθμ. Φ.400/203/269584/Σ.848 απόφαση (ΦΕΚ Β΄3400/2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», 

38. Την υπ. αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (ΦΕΚ Β΄1317) «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο 

Έγγραφο», 

39. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  





40. Την υπ. αριθμ. 57654/22-5-2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄ 1781), 

41. Την με αρ. 56902/215 (Β΄1924/02-06-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

42. Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το 

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»,  

43. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4957/2022 (Α΄141) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία 

και λοιπές διατάξεις» 

44. Τις διατάξεις του άρθρου 118, παραγρ. 1 και 4 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

45. Το Π.Δ. 298/1996 (Α΄ 206) "Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Γεωπονικού  Πανεπιστημίου 

Αθηνών", 

46. Την υπ' αρ. 134689/Ζ1/09.08.2018 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 

την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του Γ.Π.Α. με θητεία τεσσάρων 

ετών από 01.09.2018 έως 31.08.2022 (ΦΕΚ 480/ΥΟΔΔ/24.08.2018), 

47. Την υπ' αρίθμ. 7034/25.09.2018 Απόφαση "Καθορισμός του τομέα ευθύνης και των επιμέρους 

αρμοδιοτήτων των τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της σειράς 

αναπλήρωσης του Πρύτανη" (ΦΕΚ 4205/Β/25.09.2018) 

48. Την αριθ. 27450/1314/15.05.2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1957/Β΄/01.06.2018)  «Χορήγηση ειδών ατομικής 

προστασίας κατά έτος σε διοικητικούς υπαλλήλους ορισμένων κλάδων/ειδικοτήτων του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών. 

49. Το 10518/18.011.2021 αίτημα του Τμήματος Β’ Οργάνωσης και Τεκμηρίωσης της Δ/νσης Διοικητικού 

του Γ.Π.Α. σχετικά με την χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους του Γ.Π.Α. 

50. Την αριθμ. 1η/23.03.2022 (Συνεδρία 1η/23.03.2022) ΑΔΑ: 69ΜΠ46Ψ8Ζ6-3ΡΕ απόφαση του Δ.Σ. του 

Ειδικού Ταμείου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

51. Την αριθμ. Πρωτ. 77/24.03.2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ4ΔΙ46Ψ8Ζ6-ΨΜΘ) 

 

2. Αντικείμενο Σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε διοικητικούς υπαλλήλους 

ορισμένων κλάδων/ειδικοτήτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  

Τα υπό προμήθεια είδη και οι ενδεικτικές ποσότητες καθορίζονται στον πίνακα του Παραρτήματος Α, που 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.  





Οι τεχνικές προδιαγραφές για την εν λόγω προμήθεια περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της 

παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πρόσκλησης.  

Η παρεχόμενη προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων CPV, βάσει του Καταλόγου Κοινής Ονοματολογίας Προϊόντων και Υπηρεσιών της Ε.Ε. 

(Common Procurement Vocabulary codes-CPV):   

 18100000-0 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης, ειδικός ρουχισμός εργασίας και εξαρτήματα 

 18110000-3 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης 

 18130000-9 Ειδικός ρουχισμός εργασίας 

 18816000-2 Γαλότσες 

 18832000-0 Ειδικά υποδήματα 

 18830000-6 Προστατευτικά υποδήματα 

 35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 

 

3. Εκτιμώμενη αξία  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ορίζεται μέχρι μη υπέρβασης του ποσού είκοσι εννέα χιλιάδων 

εννιακοσίων ογδόντα εφτά ευρώ (€ 29.987,00), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Η εν λόγω 

συνολική δαπάνη έχει δεσμευτεί στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου του οικονομικού έτους 

2022, σε βάρος των ΚΑΕ 1528β και ΚΑΕ 1531 και αναλύεται ως ακολούθως: 

ΚΑΕ 1528β είκοσι δύο χιλιάδες εφτακόσια είκοσι εφτά ευρώ (€ 22.727,00) 

ΚΑΕ 1531 εφτά χιλιάδες διακόσια εξήντα ευρώ (€ 7.260,00) 

 

4. Κριτήριο ανάθεσης  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας, από οικονομικής άποψης προσφορά 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά είναι δεσμευτική και δεν υπόκειται σε καμία 

μεταβολή. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής αυτού ή είναι εναλλακτικές απορρίπτονται. Η 

προσφορά θα αφορά το σύνολο των απαιτούμενων  υπ’ προμήθεια ειδών. Η σύγκριση των προσφορών 

θα γίνει στο συνολικό – τελικό ποσό της προσφοράς των συμμετεχόντων προ Φ.Π.Α. και όχι στα 

επιμέρους είδη, οπότε οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων θα πρέπει στο τέλος να έχουν 

τελικό σύνολο προ Φ.Π.Α. και μετά Φ.Π.Α. Αν από κάποια προσφορά απουσιάζουν τα τελικά σύνολα από 

τα ζητούμενα είδη του συνημμένου πίνακα (Παράρτημα Β) η προσφορά θα απορρίπτεται. Προσφορές 

που δεν θα περιλαμβάνουν όλα τα είδη, θα απορρίπτονται. 

 

5. Διάρκεια σύμβασης  

Η διάρκεια της σχετικής σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της έως και 05-12-2022. 

 

6. Δημοσιεύσεις 

H Πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής θα δημοσιευθούν στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ (www.promitheus.gov.gr) 

http://www.promitheus.gov.gr/




και θα αναρτηθεί στον Διαδικτυακό τόπο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (www.aua.gr ) 

 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ  03-11-2022 
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7. Δικαίωμα Συμμετοχής-Λόγοι αποκλεισμού 

Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση έχουν: 

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ένωση αυτών των προσώπων συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών 

συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά προμήθεια προϊόντων ή/και παροχή υπηρεσιών 

(άρθρο 2 ν. 4412/2016).  

(β) Ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων (άρθρο 19 ν. 

4412/2016), που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση 

οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον.  

(γ) Κοινοπραξίες παρόχων υπηρεσιών.  

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, είτε 

μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείεται από τον 

διαγωνισμό (γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 394/2000, ολομέλεια). 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 

να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

 

Λόγοι αποκλεισμού 

Στην εν λόγω διαδικασία δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι υποψήφιοι (βάσει του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016) εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

 

1. Εάν έχει εκδοθεί εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα    παρακάτω 

αδικήματα:  

 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης- 

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική 

οργάνωση), 

  Ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης 

της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών 

της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης - πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
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ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 

(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία 

επιρροής - μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

 Απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 

και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 

2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των 

οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α 

(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 

(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη 

κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις 

επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού 

Κώδικα (ν. 2960/2001, Α` 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα 

εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις 

για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 

4689/2020 (Α` 103), 

 Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την 

τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία 

ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα 

εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 

32-35 του ν. 4689/2020 (Α` 103), 

 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 

2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της 

Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α` 139), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων), 





 Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 

την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 

101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία 

ανθρώπων). 

 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή 

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 

σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή 

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή 

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

 

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, 

εάν η αναθέτουσα αρχή: 

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος 

ή την εθνική νομοθεσία ή 

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις 

του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 

Αν ο οικονομικός φορέας της παρ. 2 είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και 

την επικουρική ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α` και β` της παρ. 2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 

καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 

Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό 

ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, ή 

άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης, με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει 

ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, 

κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 





 

3. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

 

α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών 

υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί αρχών που 

εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή 

τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 

γ) εάν, με την επιφύλαξη της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α` 93), περί ποινικών κυρώσεων 

και άλλων διοικητικών συνεπειών, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν 

στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο 

τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24, περί σύγκρουσης 

συμφερόντων, δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 

φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 

άρθρο 48, περί προηγούμενης εμπλοκής υποψηφίων ή προσφερόντων, δεν μπορεί να θεραπευθεί με 

άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων, κατά την 

παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή 

την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ` εφαρμογή του άρθρου 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου 

Εγγράφου Σύμβασης, 

η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 





θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει 

διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις 

της περιπτ. 1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της περιπτ. 3 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης 

πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός. 

 

Στην παρούσα διαδικασία απευθείας ανάθεσης, δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων 

που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ. 3 ν. 4412/2016). 

 
8. Τρόπος υποβολής των προσφορών 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους έχοντας ως θέμα ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 8704/01.11.2022 σε αρχεία PDF ηλεκτρονικά μέσω αποστολής μηνύματος 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση promithiesgpa@aua.gr και στο Πρωτόκολλο 

του Ιδρύματος, που βρίσκεται στο Κεντρικό Κτίριο Διοίκησης στο ισόγειο, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα 

έως τις 08-11-2022 και ώρα 1.00 μ.μ. Οι Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται 

χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. Το Πανεπιστήμιο δεν φέρει ευθύνη για τυχόν 

ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις 

στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό 

κατάστημα, ακόμα κι αν το Πανεπιστήμιο ειδοποιηθεί εγκαίρως. Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν 

τις προσφορές τους με οποιοδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς ή με courier) στην παραπάνω διεύθυνση. Κατά 

τα λοιπά η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν. 4412/2016. 

Η προσφορά θα περιλαμβάνει: 

 Την Τεχνική Προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της 

παρούσας πρόσκλησης, καθώς και όλα τα τεχνικά έγγραφα (prospectus) ή δικαιολογητικά τα 

οποία αποδεικνύουν ότι τα είδη που προσφέρουν πληρούν τις τεχνικές προσφορές των ειδών 

που απαιτούνται από την πρόσκληση. 

 Δείγματα απ΄ όλα τα είδη που απαιτούνται από την παρούσα πρόσκληση. Η μη προσήκουσα 

κατάθεση των απαιτούμενων δειγμάτων αποτελεί λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από την 

διαδικασία 

 Την Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που 

επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της παρούσας πρόσκλησης.  

 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρ. 8 του ν. 1599/86, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο/τους νόμιμους εκπροσώπους της εταιρείας στην οποία αναφέρονται: 

- η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74  του ν.4412/2016, όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

mailto:promithiesgpa@aua.gr




- τα στοιχεία του διαγωνισού ή της διαδικασίας ανάθεσης, στον οποίο συμμετέχουν και να 

δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης υποβολής 

προσφορών. 

- ότι, εφόσον η ανάθεση κατακυρωθεί στον προσφέροντα οικονομικό φορέα, αυτός 

οφείλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, να προσκομίσει τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά, όπως ορίζεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

- ότι ο προσφέρων οικονομικός φορέας δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από την ανάθεση και 

εκτέλεση εργασιών με το Δημόσιο ή/και τα Ν.Π.Δ.Δ. λόγω μη εκπλήρωσης των 

συμβατικών του υποχρεώσεων, τουλάχιστον κατά την τελευταία πενταετία. 

 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρ. 8 του ν. 1599/86, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο/τους νόμιμους εκπροσώπους της εταιρείας στην οποία αναφέρονται: 

- με δική του ευθύνη έχει την υποχρέωση να καταγράψει εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών από την επόμενη μέρα της υπογραφής της σύμβασης, τα είδη, τα μεγέθη, τους 

χρωματισμούς κλπ. του ιματισμού ανά κλάδο και του καθενός δικαιούχου ξεχωριστά. 

- τα είδη ιματισμού που προσφέρει θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα και θα καλύπτουν 

πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης. 

Επισυνάπτονται Υποδείγματα Υπεύθυνης Δήλωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:Γ’) 

 Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  του προσφέροντος οικονομικού φορέα.  

 Βεβαίωση εκπροσώπησης, εφ’ όσον ο ανάδοχος συμμετέχει στην πρόσκληση με εκπρόσωπο. 

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε 

μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 

και 3 του Ν.4412/2016: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή τους, 

 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ. 

 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ. 

 Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, 

περί του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του προσφέροντος δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, 

περί του ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του προσφέροντος ο προβλεπόμενος στο άρθρο 74 ν. 

4412/2016 λόγος αποκλεισμού. 

 Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και από τα οποία πρέπει να 

προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 





καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την οικονομικό φορέα κατά την 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 

τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και 

των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 

 

Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των ειδών επί ποινή αποκλεισμού. Τα προσφερόμενα 

είδη πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν 

αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές ή τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των 

υλικών, απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 

Η τεχνική προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, δεν θα πρέπει να αναφέρει τιμές για τα 

προσφερόμενα είδη. 

 

Στην οικονομική προσφορά ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει το χρόνο ισχύος της 

προσφοράς του, που θα πρέπει να είναι σύμφωνος με όσα αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση. Σε 

περίπτωση που η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου έχει χρονική διάρκεια μικρότερη της ζητούμενης, 

η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Επίσης στην τιμή της προσφοράς τους οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν το κόστος 

μεταφοράς, καταμέτρησης των επιλεγμένων ειδών, μεγεθών και χρωματισμών καθώς και οποιουδήποτε 

άλλου κόστους της διαδικασίας από την υπογραφή της σύμβασης και των υποχρεώσεων του αναδόχου, 

μέχρι και την τελική και οριστική παραλαβή των ειδών ιματισμού από τους δικαιούχους. 

Επιπλέον οι τυχόν αλλαγές που θα χρειαστούν σε μεγέθη, χρώματα κλπ. δεν θα χρεώνονται και είναι 

υποχρέωση του αναδόχου να συμμορφωθεί πλήρως με τις ανάγκες και απαιτήσεις της Υπηρεσίας.   

Επισημαίνεται ότι η οικονομική προσφορά επί ποινή αποκλεισμού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 

όρια του συνολικού προϋπολογισμού. Όλες οι τιμές θα είναι σε Ευρώ και πρέπει να είναι σαφείς και 

ορισμένες. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή δεν δίνεται 

ενιαία τιμή για όλα τα τεμάχια κάποιου από τα είδη της πρόσκλησης, η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, τον πίνακα του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της παρούσας πρόσκλησης, 

συμπληρωμένο ευκρινώς με: 

 Την τιμή μονάδας του κάθε προσφερόμενου είδους (τεμαχίου/ζεύγους)  χωρίς Φ.Π.Α. 

 Τα επιμέρους γινόμενα τιμής τεμαχίου/ζεύγους ανά είδος επί την αντίστοιχη ζητούμενη 

ποσότητα. 

 Τη συνολική προσφερόμενη τιμή μη συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 

 Το Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στη συνολική προσφερόμενη τιμή  

 Τη συνολική προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 





Η Οικονομική προσφορά καλύπτει την υλοποίηση του συνόλου της προμήθειας και αφορά τις κάθε είδους 

δαπάνες, επιβαρύνσεις, αμοιβές (τρίτων, προσωπικού, συνεργατών κ.λπ.), την αμοιβή του Αναδόχου, 

καθώς και κάθε παρεχόμενη υπηρεσία του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο υλοποίησης 

της προμήθειας. Στις τιμές χωρίς Φ.Π.Α., θα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως 

και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει το Πανεπιστήμιο. 

Τόσο η τεχνική όσο και η οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 

Εάν στην πρόσκληση οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι 

προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον 

Προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό 

χαρακτήρα της προσφοράς του ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές 

συνθήκες που διαθέτει ο Προσφέρων ή την πρωτοτυπία των προτεινόμενων υπηρεσιών, τις οποίες 

επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 

Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να καταθέσει μόνο μία προσφορά. Η προσφορά πρέπει να καλύπτει 

υποχρεωτικά όλα τα είδη της κάθε ομάδας που περιλαμβάνει. 

 

9. Ισχύς των προσφορών 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία 

υποβολής. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. 

 

10. Αντιπροσφορές – Εναλλακτικές Προσφορές 

Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

11. Συμπλήρωση – Αποσαφήνιση Πληροφοριών και Δικαιολογητικών  

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές, 

τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητούν από τους προσφέροντες ή 

υποψήφιους οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 

είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να 

συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός 

προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την 

ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 

 
12. Παραλαβή - Τόπος και Χρόνος Παράδοσης 

H παράδοση των ειδών θα γίνει συνολικά για χρονική διάρκεια έως τις 05-12-2022.  

H ποιοτική και ποσοτική παράδοση των ειδών ιματισμού, θα γίνει σε χώρο εντός του Ιδρύματος που θα 

υποδειχθεί στον ανάδοχο κατόπιν συνεννόησης μαζί του σε προκαθορισμένη μέρα και ώρα υπό την 

παρουσία της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής προμηθειών. Ο κάθε δικαιούχος θα παραλαμβάνει τον 

ιματισμό που δικαιούται και του αναλογεί και θα υπογράφει για την παραλαβή του σε αντίστοιχο πίνακα ο 





οποίος μαζί με το τελικό πρακτικό παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής και το τιμολόγιο θα προσκομιστεί 

στο λογιστήριο του Ιδρύματος για διεκπεραίωση. Η παραπάνω διαδικασία δύναται να μην διεκπεραιωθεί 

σε μία ημέρα καθώς μπορεί να προκύψουν αλλαγές ή σφάλματα σε νούμερα, χρωματισμούς κλπ. Οι 

επαναλαμβανόμενες επισκέψεις του αναδόχου και τα έξοδα μεταφοράς και κίνησης αυτών καθώς και 

οποιοδήποτε άλλο έξοδο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον 

ανάδοχο. Ο ανάδοχος οφείλει να εναρμονίζεται με τις ανάγκες των δικαιούχων των ειδών ιματισμού της 

Υπηρεσίας και να φέρει σε πέρας την εν λόγω προμήθεια. 

Tο Πανεπιστήμιο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή 

από κάθε άλλη αιτία, κατά την μεταφορά των ειδών ιματισμού.  

Όλα τα προσφερόμενα είδη ασφαλίζονται με φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου, μέχρι της οριστικής 

παραλαβής τους. 

Κατά την παράδοση των ειδών, η αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Πανεπιστημίου θα ελέγξει την 

καταλληλότητά τους, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την αντιστοιχία τους με την προσφορά 

του αναδόχου και με τα δείγματα που κατατέθηκαν με την προσφορά του αναδόχου και θα συντάξει 

σχετικό πρακτικό παραλαβής  μετά την ολοκλήρωση της παρεχόμενης προμήθειας και την ορθή εκτέλεση 

των όρων της σύμβασης που θα καταρτισθεί. 

Τα δείγματα που κατατέθηκαν με την κατάθεση της προσφοράς, επιστρέφονται στους λοιπούς 

προσφέροντες με την κατακύρωση του αποτελέσματος της πρόσκλησης στον ανάδοχο, τα δε δείγματα 

του αναδόχου θα του επιστραφούν μετά το πέρας της όλης διαδικασίας και της τελικής του εξόφλησης.  

Σε περίπτωση καθυστέρησης από τον Ανάδοχο εκπλήρωσης του συνόλου ή μέρους των υποχρεώσεών 

του για οποιοδήποτε λόγο οφειλόμενο σε δική του υπαιτιότητα, επιβάλλονται εκτός των προβλεπόμενων 

κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του Ν. 4412/2016. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει το Πανεπιστήμιο τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες 

νωρίτερα για την ημερομηνία που προτίθεται να πραγματοποιήσει την παράδοση. 

 
 
13. Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας 

της σύμβασης της σύμβασης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο 

της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 

Παράρτημα Δ της Πρόσκλησης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο 

ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική 





εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της 

αξίας της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από 

τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο 

φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα τριάντα (30) ημέρων. 

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 

υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται 

μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

 
 
14. Κρατήσεις-Πληρωμή 

Η πληρωμή του ανάδοχου θα πραγματοποιείται, με χρηματικά εντάλματα στο όνομά του, βάσει των 

νόμιμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα πλην κεντρικής 

διοίκησης, επίσημο έγγραφο από την συνεργαζόμενη τράπεζα όπου θα αναγράφεται ο IBAN καθώς και ο 

πρώτος δικαιούχος που θα είναι η Εταιρεία, Αντίγραφο πρακτικών Δ.Σ. εκπροσώπησης της εταιρείας (στην 

περίπτωση Α.Ε.), το τελευταίο θεωρημένο καταστατικό από το Πρωτοδικείο και πρόσφατη βεβαίωση 

Πρωτοδικείου ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στα πρόσωπα (στις περιπτώσεις Ο.Ε. - Ε.Ε.) και αντίγραφο 

πρακτικών ή το Φ.Ε.Κ. που δημοσιεύεται, όταν πρόκειται για  Ε.Π.Ε. των οποίων οι εκπρόσωποί τους 

ορίζονται από την συνεδρία των εταίρων), κατόπιν σύνταξης σχετικού πρακτικού παραλαβής από την 

αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής 

Πριν την έκδοση του τιμολογίου του, ο ανάδοχος θα πρέπει να επικοινωνεί με το Λογιστήριο του 

Πανεπιστημίου ώστε να διευκρινίζονται λεπτομέρειες επί της διαδικασίας. 

Γενικά η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Ν.4412/2016. 

Το συμφωνημένο τίμημα θα καταβληθεί σε Ευρώ (€). Τραπεζικά τέλη ή τυχόν άλλες επιβαρύνσεις, 

επιβαρύνουν τον ανάδοχο.  

 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι πιο κάτω κρατήσεις: 

 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσοστού 4% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου. 

 Κράτηση ύψους 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον νόμο ν.4912/22 

 (Α΄59) και στον ν.4413/2016 (Α' 148), αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ προ ΦΠΑ. 

 Η ανωτέρω κράτηση υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με 

ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. Το ποσό αυτό καταβάλλεται στο Δημόσιο σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήμου. 





 Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας σύμβασης με τον 

ανάδοχο. 

 Ο Φ.Π.A. βαρύνει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

 

15. Λοιποί Όροι 

Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή 

των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων, Προσφοράς κλπ.  

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται 

να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία 

υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους.  

Η συμμετοχή στην διαδικασία απευθείας ανάθεσης, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και 

ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της πρόκλησης (τεχνικών, οικονομικών 

κ.τ.λ.) καθώς και των διατάξεων του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (κανονισμός 

Προμηθειών του Δημοσίου).  

Το Πανεπιστήμιο δεν δεσμεύεται στην πραγματοποίηση του ακριβούς αριθμού δημοσιεύσεων στον 

ημερήσιο, πολιτικό, οικονομικό τύπο για το διάστημα της σύμβασης.  

Τυχόν παράταση της διάρκειας της σύμβασης με τον ανάδοχο ή τροποποίηση των όρων της σύμβασης 

μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

Εκχώρηση (μερική ή ολική), σύσταση ενέχυρου ή μεταβίβαση της σύμβασης, οιουδήποτε δικαιώματος ή 

υποχρέωσης που απορρέουν από αυτή, απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των 

συμβαλλόμενων.  

 

16. Πληροφορίες 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210 5294852-

35 (Τμήμα Προμηθειών) ή θα μπορούν να αποστέλλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

promithiesgpa@aua.gr . 

 

-Ο- 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

 

 

ΙΟΡΔΑΝΗΣ Γ. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

mailto:promithiesgpa@aua.gr




ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

για τους εργαζόμενους στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως εργασιακό περιβάλλον, οφείλει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα 

για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των 

δραστηριοτήτων πρόληψης κινδύνων, ενημέρωσης και κατάρτισης, καθώς και της δημιουργίας της 

απαραίτητης οργάνωσης και της παροχής των αναγκαίων μέσων προς  

 αποφυγή έκθεσης του εργαζομένου σε επαγγελματικό κίνδυνο 

 αποτροπή εργατικού ατυχήματος. 

Συνεπώς, η χρησιμοποίηση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για την προφύλαξη από τον 

επαγγελματικό κίνδυνο ή κινδύνους όχι απλά επιτρέπεται, αλλά και απαιτείται. 

 

Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στα μέσα ατομικής προστασίας των εργαζομένων του ΓΠΑ που 

ασχολούνται με: 

 εργασίες κηπουρικής, εργασίες στην ύπαιθρο τους θερινούς μήνες, φροντίδας ζώων, εργασίες 

ψεκασμού με ζιζανιοκτόνα, χρήσης λιπασμάτων, χειρισμού γεωργικών μηχανημάτων 

(αλυσοπρίονο, χορτοκοπτικό, τρακτέρ κα) (ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟΙ, 

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) 

 εργασίες με βροχή ή κρύο (ΦΥΛΑΚΕΣ, ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ) 

 εργασίες καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων (ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ) 

 εργασίες τεχνικών έργων (ΤΕΧΝΙΚΟΥ) και εργασίες σε τυπογραφείο (ΤΥΠΟΓΡΑΦΩΝ) 

 εργασίες επίβλεψης τεχνικών έργων (ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ) 

 εργασίες υπαίθριες σε γεωργικές εγκαταστάσεις (ΓΕΩΠΟΝΟΙ) 

 εργασίες ιατρικές (ΙΑΤΡΩΝ) 

 

Ακολουθούν οι λίστες των ΜΑΠ ανά εξεταζόμενη κατηγορία εργαζομένων και οι τεχνικές προδιαγραφές 

των ΜΑΠ. 

     





ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Α: ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Ι) ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟΙ- ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 

1. Ένα αδιάβροχο 

2. Ένα μπουφάν εργασίας 

3. Μία νιτσεράδα 

4. Δύο φόρμες εργασίας (ολόσωμες ή σακάκι – παντελόνι) χειμερινές 

5. Δύο φόρμες εργασίας (ολόσωμες ή σακάκι – παντελόνι) καλοκαιρινές 

6. Τζάκετ και παντελόνι (εφόσον οι υπάλληλοι των κλάδων αυτών είναι χειριστές αλυσοπρίονου) 

7. Τζάκετ και παντελόνι (εφόσον οι υπάλληλοι των κλάδων αυτών είναι χειριστές χορτοκοπτικού) 

8. Στολή προστασίας από χημικά μίας χρήσης (συσκευασία 50 τμχ) 

9. Δύο ζεύγη γάντια δερμάτινα με επένδυση 

10. Έξι ζευγάρια γάντια από LATEX 

11. Τέσσερα ζεύγη γάντια από νιτρίλιο 

12. Γάντια μιας χρήσης 

13. Ένα ζεύγος γάντια από PVC 

14. Ένα ζεύγος γυαλιά τύπου GOOGLES 

15. Δύο ζεύγη γυαλιά ηλίου 

16. Δύο ασπίδια προστασίας με πλέγμα 

17. Φιλτρόμασκες Ρ1 

18. Φιλτρόμασκες Ρ2 

19. Μία μάσκα ημίσεως προσώπου με δύο φίλτρα και ανταλλακτικά φίλτρα 

20. Ένα καπέλο 

21. Ένα ωτοβύσμα τύπου στέκας 

22. Ωτοασπίδες με κορδόνι 

23. Ένα ζεύγος γαλότσες 

24. Ένα ζεύγος παπούτσια ασφαλείας χειμερινά 

25. Ένα ζεύγος παπούτσια ασφαλείας καλοκαιρινά 

26. Δύο ζεύγη επιγονατίδες 

 

ΙΙ) ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

1. Ένα αδιάβροχο 

2. Ένα μπουφάν εργασίας 

3. Μία νιτσεράδα 

4. Δύο φόρμες εργασίας (ολόσωμες ή σακάκι – παντελόνι) χειμερινές 

5. Δύο φόρμες εργασίας (ολόσωμες ή σακάκι – παντελόνι) καλοκαιρινές 





6. Τζάκετ και παντελόνι (χειριστής αλυσοπρίονου) 

7. Τζάκετ και παντελόνι (χειριστής χορτοκοπτικού) 

8. Δύο ζεύγη γάντια δερμάτινα οδηγού 

9. Ένα ζεύγος γυαλιά τύπου GOOGLES 

10. Δύο ζεύγη γυαλιά ηλίου 

11. Ένα καπέλο 

12. Ένα ζεύγος παπούτσια ασφαλείας χειμερινά 

13. Ένα ζεύγος παπούτσια ασφαλείας καλοκαιρινά 

 

ΙΙΙ) ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

1. Δύο ρόμπες εργασίας χειμερινές 

2. Δύο ρόμπες εργασίας θερινές 

3. Γάντια μιας χρήσης 

4. Δύο ζεύγη παπούτσια αντιολισθηρά (τύπου σαμπό) 

 

ΙV) ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

1. Ένα αδιάβροχο 

2. Ένα μπουφάν εργασίας 

3. Φιλτρόμασκες 

4. Ένα καπέλο 

5. Δύο ζεύγη γάντια από PVC 

6. Γάντια μιας χρήσης 

7. Ένα ζεύγος παπούτσια χειμερινά 

8. Ένα ζεύγος παπούτσια καλοκαιρινά 

 

V) ΦΥΛΑΚΕΣ – ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 

1. Ένα αδιάβροχο 

2. Ένα μπουφάν εργασίας 

3. Μία νιτσεράδα 

4. Ένα ζεύγος παπούτσια χειμερινά 

5. Ένα ζεύγος παπούτσια καλοκαιρινά 

 

VI) ΤΥΠΟΓΡΑΦOI 

1. Δύο φόρμες εργασίας (ολόσωμες ή σακάκι – παντελόνι) χειμερινές 

2. Δύο φόρμες εργασίας (ολόσωμες ή σακάκι – παντελόνι) καλοκαιρινές 

3. Φιλτρόμασκες Ρ2 

4. Ωτοασπίδες με κορδόνι 

5. Ένα ζεύγος παπούτσια ασφαλείας χειμερινά 





6. Ένα ζεύγος παπούτσια ασφαλείας καλοκαιρινά 

 

VII) ΤΕΧΝΙΚOI (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ/ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ) 

1. Ένα αδιάβροχο 

2. Ένα μπουφάν εργασίας 

3. Μια νιτσεράδα 

4. Δύο φόρμες εργασίας (ολόσωμες ή σακάκι – παντελόνι) χειμερινές 

5. Δύο φόρμες εργασίας (ολόσωμες ή σακάκι – παντελόνι) καλοκαιρινές 

6. Τέσσερα ζεύγη γάντια από νιτρίλιο 

7. Φιλτρόμασκες Ρ1 

8. Ένα ζεύγος παπούτσια χειμερινά 

9. Ένα ζεύγος παπούτσια καλοκαιρινά 

 

VIII) ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ 

1. Ένα αδιάβροχο 

2. Ένα μπουφάν εργασίας 

 

IX) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΓΕΩΠΟΝΟΙ  

1. Ένα αδιάβροχο 

2. Ένα μπουφάν εργασίας 

3. Ένα καπέλο 

4. Ένα ζεύγος παπούτσια ασφαλείας χειμερινά 

5. Ένα ζεύγος παπούτσια ασφαλείας καλοκαιρινά 

 

X)  ΙΑΤΡΟΙ 

1. Τρεις ρόμπες ιατρικές 

 

 

XI) ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

1. Εφτά πυρίμαχες ολόσωμες φόρμες 

2. Πέντε πυρίμαχες κουβέρτες 

3. Εφτά ζεύγη γάντια πυρίμαχα 

4. Εφτά ζεύγη μπότες πυροσβεστών 

 

XIΙ) ΟΜΑΔΑ Α’ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

1. Δέκα ρόμπες ιατρικές 

2. Γάντια μίας χρήσης 

3. Δέκα μάσκες μίας χρήσης 





4. Υλικά Πρώτων Βοηθειών 

 

XIII)  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

1. Διακόσια ζεύγη γυαλιά προστασίας 





Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΡΜΟΥ 

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 

Αδιάβροχο ανακλαστικό σετ (σακάκι-παντελόνι) από 60% πολυεστέρα και 40%  βαμβάκι με 

ανακλαστικές ταινίες 3Μ που εξασφαλίζουν υψηλή ευκρίνεια και με μεγάλη αντοχή στη διάσχιση 

 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ / ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 

Μπουφάν αδιάβροχο από ύφασμα 94% πολυεστέρα 6% elastane COFRA-TEX 250gr/m²  

Εσωτερική επένδυση 100% πολυεστέρας 160gr/m² (EN 343, EN ISO13688) 

 Εργονομική σχεδίαση με 2 μεγάλες εξωτερικές τσέπες , 2 τσέπες στο στήθος και 1 τσέπη με 

φερμουάρ, 1 εσωτερική τσέπη με φερμουάρ, λάστιχο στην μέση, θερμοκολλημένες ραφές, 

ανακλαστική λωρίδα, αποσπόμενη κουκούλα, εσωτερικό φερμουάρ και οπές εξαερισμού στις 

μασχάλες 

 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟ 

Μπουφάν αδιάβροχο, αντιανεμικό, εσωτερική θερμομονωτική επένδυση και πολύ καλή διαπνοή. 

Για λόγους λειτουργικότητας θα έχει τσέπες. Ραφές στεγανές. Κλείσιμο με φερμουάρ προστασίας 

από το ψύχος με αυτί προστασίας που κλείνει με σκρατς. Κουκούλα μόνιμη. Yφασμα από 

πολυεστέρα Oxford με επίχριση πολυουρεθάνης.  

 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 

Μπουφάν αδιάβροχο, αντιανεμικό, εσωτερική θερμομονωτική επένδυση και πολύ καλή διαπνοή, 

100% κερωμένο νάϋλον,  επένδυση: 90% πούπουλα - 10% φτερά. ελαφρύ επενδυμένο μπουφάν 

με ελαφρά ψηλό γιακά, δύο μπροστινές και δύο εσωτερικές τσέπες, λάστιχο στην κουκούλα, το 

τελείωμα και στα μανίκια.  

 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΥΛΑΚΩΝ – ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ) 

Μπουφάν αδιάβροχο και αντιανεμικό, τύπου Softshell τζάκετ από 100% Polyester Outershell. 

Διαπνέον, με εσωτερική επένδυση Fleece. Θα διαθέτει συνολικά 8 τσέπες τοποθετημένες ως εξής: 

δύο κάθετες μπροστά που ασφαλίζουν με φερμουάρ. Εσωτερικά θα διαθέτει από δύο θήκες (για 

φακό, πολυεργαλείο κ.α.) και ένα πλαστικό D-ring για πρόσδεση και ασφάλιση των 

μεταφερόμενων υλικών. Επίσης διαθέτει από μία τσέπη σε κάθε ώμο, με κάθετη πρόσβαση, η 

οποία ασφαλίζει με φερμουάρ. Σε αυτές τις τσέπες, όπως και στις εμπρόσθιες, υπάρχει ειδική οπή 





για εισαγωγή καλωδίων (hands-free, mp3, ασύρματος). Επιπρόσθετα, χαμηλά στον πήχη του 

αριστερού χεριού, θα βρίσκεται άλλη μια εξωτερική τσέπη για μικροαντίκειμενα όπως κλειδιά, 

USB Sticks κ.α. Ακόμα στο εσωτερικό από μία τσέπη σε κάθε πλευρά και άλλη μία μεγάλου 

μεγέθους, πίσω, στο ύψος της μέσης με διπλή πρόσβαση (αριστερά, δεξιά). Κάτω από τις 

μασχάλες διαθέτει ανοίγματα για εξαερισμό με φερμουάρ. Η κουκούλα θα είναι αναδιπλούμενη, 

θα αποθηκεύεται μέσα στον γιακά 

Υλικό κατασκευής: 100% Polyester Outershell, 100% Fleece Liner 

 

ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ 

Νιτσεράδα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 343 και EN 340 σε ότι αφορά τις μηχανικές αντοχές, την 

αντοχή στο πλύσιμο και τη σήμανση. 

Αδιαβροχοποίηση: 3 

Διαπνοή: 3 

 

ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Χειμερινές 

Ολόσωμη ενδυμασία ή τζάκετ –παντελόνι κανβάς 35% cotton και 65% polyester 280gr, 

εργονομικό με πολλαπλές τσέπες, με ενίσχυση στα γόνατα και υποδοχή για επιγονατίδες. (EN 

340) 

 

Καλοκαιρινές 

Ολόσωμη ενδυμασία ή τζάκετ –παντελόνι 35% cotton και 65% polyester 240 gr, EN ISO 

13688:2013. 

 

Ειδικά:  

Τζάκετ και παντελόνι (χειριστής αλυσοπρίονου) 

Παντελόνι μέχρι τη μέση με περιμετρική προστασία από αλυσοπρίονο στα πόδια. Τζάκετ με 

προστασία από αλυσοπρίονο. 

Απαιτήσεις ασφαλείας: CE, ΕΝ381, EN 340 

Υλικό: ελαστικός πολυεστέρας ή άλλο ισοδύναμο υλικό με ενισχύσεις από κατάλληλο υλικό. 

Ανθεκτικό στο νερό, επίπεδο προστασίας 1 ( 20 m/s), τύπος Α, γόνατα με διπλή ενίσχυση. 

 

Τζάκετ και παντελόνι (για κοπή χόρτων) 

παντελόνι με αδιάβροχο υλικό στα πλαινά και στο μπροστινό μέρος του ποδιού , με ενισχυμένη 

προστασία ενάντια σε εκτοξευόμενα αντικείμενα. Εργονομικά προσχηματισμένα γόνατα.. Τζάκετ 

με τσέπες, κατάλληλο για πολύωρη εργασία με εξάρτηση. Εργονομικά προσχηματισμένοι 





βραχίονες. Ανθεκτικά στο νερό και στον άνεμο, ελαστικά ένθετα, φερμουάρ αερισμού, ενισχύσεις 

στα γόνατα, αντανακλαστικά ένθετα για καλή ορατότητα. Απαιτήσεις ασφαλείας EN 381.  

 

ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Φόρμα ολόσωμη από πολυαιθυλένιο, με φερμουάρ και ενσωματωμένη κουκούλα, με λαστιχάκια 

στην κουκούλα, στην μέση, τα χέρια και τα πόδια, με αντιστατικές ιδιότητες, με εξαιρετική 

προστασία από στερεά σωματίδια, σκόνες, βαφές και πιτσιλίσματα υγρών (CE, EN 14905, EN 

14126, EN 1073-2). 

 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 

Παντελόνι εργασίας γυναικείο από καπαρντίνα ή ποπλίνα (polycotton), βάρος υφάσματος 200 - 

219 g/m², λάστιχο στη μέση. 

 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟ 

Παντελόνι εργασίας ανδρικό από  65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι, βάρος υφάσματος 220 g/m², 

επεκτάσιμη μέση με θηλιές ζώνης πλαϊνές τσέπες για τα χέρια, διάφορες άλλες τσέπες,   

 

ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟ 

Σακάκι εργασίας ανδρικό, από καπαρντίνα η ποπλίνα (polycotton), τσέπες για τα χέρια, διάφορες 

άλλες τσέπες, ανθεκτικό σε πλύση θερμοκρασίας 60 °C.  

 

ΠΟΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΜΑΡΑΚΙ) 

Ποδιά εργασίας τύπου σαμαράκι από καπαρντίνα ή ποπλίνα (polycotton), με δύο τσέπες. 

 

ΜΠΛΟΥΖΑ ΚΟΝΤΟ ΜΑΝΙΚΙ 

 Μπλούζα με κοντό μανίκι από βαμβάκι (100%), βάρος υφάσματος 150 g/m² 

 

ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ 

Μπλουζάκι με μακρύ μανίκι (φούτερ) με ενίσχυση με ταινία στο κολάρο, μανικοκόλληση, 

φακαρόλα στο λαιμό και ελαστάνη στις μανσέτες των πλευρών, το γιακά και το τελείωμα στα 

μανίκια, βάρος υφάσματος 180 g/m² 





ΡΟΜΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ρόμπα εργασίας από ύφασμα 65% polyester και 35% cotton καπαρτίνα βάρος 220 gr. 

 

ΡΟΜΠΑ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΡΟΜΠΑ 

Ρόμπα ιατρική από ύφασμα πολυεστέρα 65% και 35% βαμβάκι. Βάρος: 220 gr/m2. Tσέπες στο 

ύψος της μέσης, χρώματος λευκού.  

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ 

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤINA ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 

Γάντια κατασκευασμένα από βόειο δέρμα κίτρινου χρώματος, με βαμβακερή επένδυση. Τα γάντια 

θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 420 και ΕΝ 388, με επίπεδα μηχανικών 

αντοχών 

3 (τριβή) 

1 (κοπή με λεπίδα) 

2 (διάσχιση) 

3 (διάτρηση) 

Σήμανση: 

•CE 

•Προμηθευτής , Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 

•Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,3. 

 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ Latex 

Γάντια με διπλή ενίσχυση πολυεστέρα, κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα EN 420, ΕΝ 

511 και ΕΝ 388, με επίπεδα μηχανικών αντοχών 

3 (τριβή) 

2 (κοπή με λεπίδα) 

4 (διάσχιση) 

3 (διάτρηση) 

Σήμανση: 

•CE 

•Προμηθευτής , Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 

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

•Εικονόσημο προστασίας έναντι του ψύχους 

 

 





ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ 

Γάντια κατασκευασμένα από νιτρίλιο με εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό μήκος 30cm, 

πάχος 0,5mm. Τα γάντια κατασκευασμένα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 407,  ΕΝ 374-

5, EN 374-1 και ΕΝ 388 με επίπεδα μηχανικών αντοχών  

4(τριβή) 

1(κοπή με λεπίδα) 

3 (διάσχιση) 

1 (διάτρηση) 

Σήμανση: 

• CE 

• Προμηθευτής, Κωδικός Προϊόντος, Έτος Κατασκευής 

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

 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC 

Γάντια κατασκευασμένα από PVC με εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. Τα γάντια 

κατασκευασμένα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. ΕΝ 420, ΕΝ 388, ΕΝ 374-2, ΕΝ 374-3 με  

επίπεδα μηχανικών αντοχών  

• 4(τριβή) 

• 1(κοπή με λεπίδα) 

• 2(διάσχιση) 

• 1 (διάτρηση) 

Σήμανση: 

• CE 

• Προμηθευτής, Κωδικός Προϊόντος, Έτος Κατασκευής 

• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 4,1,2,1 

• Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς 

 

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΟΔΗΓΟΥ 

Γάντια δερμάτινα οδηγού σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 388, ΕΝ420, με επίπεδα μηχανικών 

αντοχών 

• 3(τριβή) 

• 2(κοπή με λεπίδα) 

• 4(διάσχιση) 

• 2 (διάτρηση) 

Σήμανση:  

• CE 





• έτος κατασκευής, κωδικός προϊόντος, προμηθευτής 

• εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους 

 

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Γάντια μιας χρήσης κατασκευασμένα 100% από νιτρίλιο με μήκος περίπου 20cm. Διατίθενται σε 

συσκευασίες των 100 τεμαχίων. Τα γάντια είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο EN 

374-2, EN 374-3, EN 420 και θα φέρουν 

Σήμανση: 

• CE  

• Προμηθευτής, Κωδικός Προϊόντος, Έτος Κατασκευής 

• Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. 

 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ 

ΓΥΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ GOGGLES 

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. Προστασία ενάντια στα χτυπήματα, 

στην ακτινοβολία UV, από σταγονίδια και πιτσιλιές, μεγάλα σωματίδια σκόνης, τηγμένα μέταλλα 

και θερμά στερεά. Χρώμα φακού διάφανο, αντιγρατζουνιστική και αντιθαμβωτική επίστρωση, 

ρυθμιζόμενο μήκος στους κροτάφους. 

Θα ακολουθείται το πρότυπο EN 166, EN 170, EN 169, EN 175 και θα φέρουν σήμανση CE. 

Στο πλαίσιο 

• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής 

• Β Μηχανική Αντοχή 

• 3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες 

• 4 Προστασία από σκόνη 

Στον οπτικό δίσκο 

• 1 Οπτική κλάση 

• Β Μηχανική Αντοχή 

• Κ Προστασία έναντι τριβής 

• Τ Προστασία από σωματίδια υψηλής ταχύτητας   

• 3, 4  Προστασία από σταγονίδια ή πιτσιλίσματα, Προστασία από μεγάλα σωματίδια σκόνης 

 

 ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 





Οπτικός δίσκος με προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας ,επαρκή μηχανική αντοχή, με αντοχή 

έναντι τριβής, με σκληρό πολυκαρμπονικό φακό, βραχίονες διπλής επένδυσης από καουτσούκ και 

μαλακό λάστιχο στη θέση μύτης, χρώμα φακού μαύρο. 

 

Θα ακολουθείται το πρότυπο EN 166 1F και θα φέρουν σήμανση CE 

Στο πλαίσιο 

• Κατασκευαστής, Έτος Κατασκευής 

• F Μηχανική Αντίσταση 

• Στον οπτικό δίσκο 

• 1 Οπτική κλάση 

• 6-2 ή 6-2,5 που συμβολίζει την δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας, 

συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος 

• F Μηχανική Αντίσταση 

• K προστασία έναντι τριβής 

Εναλλακτικά μπορεί να υπάρχει στους οπτικούς δίσκους η σήμανση 5-2 ή 5-2,5.  

 

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ 

Οπτικός δίσκος με σχεδιασμό που προσφέρει στεγανοποίηση και προστασία έναντι υγρών, 

σωματιδίων, αερίων και ατμών. Το σχήμα και ο σχεδιασμός θα προσφέρουν ασφαλή εφαρμογή 

και συμβατότητα με μάσκες. Αντιχαρακτική προστασία για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και 

βελτιωμένη οπτική. Αντιθαμβωτική επικάλυψη για να μην θαμπώνουν οι φακοί ιδίως όταν 

φοριούνται σε συνδυασμό με μάσκες μισού προσώπου. Φακοί ακετάλης για αντοχή έναντι 

χημικών, σπρέι βαφών και γενικές εργασίες σε εργαστήρια. Σύμφωνα με το πρότυπο EN166. 

Σήμανση CE. 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με μεταλλικό πλέγμα. Η προσαρμογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται 

με ειδικό στήριγμα. 

Πρότυπα ΕΝ 166, EN 1731 

Σήμανση: 

• Στο στήριγμα: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 

• F Μηχανική αντοχή 

• Στον οπτικό δίσκο: 





• 1 Οπτική κλάση 

• F Μηχανική αντοχή 

 

 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1 

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

προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι. Σε συσκευασία των 20 ή 30 τμχ. 

Πρότυπο: ΕΝ 149 

Θα φέρουν ανεξίτηλα και τυπωμένα:  

• σήμανση CE 

• FFP1 

•Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής  

• Κωδικός εργαστηρίου Πιστοποίησης 

 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ2 

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

προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι. Σε συσκευασία των 20 ή 30 τμχ. 

Πρότυπο: ΕΝ 149 

Θα φέρουν ανεξίτηλα και τυπωμένα:  

• σήμανση CE 

• FFP2 

•Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής  

• Κωδικός εργαστηρίου Πιστοποίησης 

 

ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, στόμα και 

πηγούνι. Η μάσκα θα φέρει δύο φίλτρα. Τα φίλτρα πρέπει να είναι A2P3 (χρώματος καφέ και 

λευκού) που παρέχουν προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς και σωματίδια, συνθετικό 

πλαστικό, σπειροειδές βίδωμα.. Πρότυπα ΕΝ 140 για την μάσκα και ΕΝ 141 για φίλτρα. Θα 

φέρουν ανεξίτηλα και τυπωμένα σήμανση CE 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία λήξης) 

• Κωδικός εργαστηρίου Πιστοποίησης 

• Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο) 

 





ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ 

Ανταλλακτικά φίλτρα A2P3 (χρώματος καφέ και λευκού) που παρέχουν προστασία από οργανικά 

αέρια και ατμούς και σωματίδια, κατάλληλα για την παραπάνω μάσκα. 

 

ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Μάσκα μίας χρήσης με λάστιχο, ελαστική (τύπου χειρουργική) σε κουτί των 50 τεμ. 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 

ΚΑΠΕΛΑ 

Καπέλο πάνινο, λάστιχο συγκράτησης και περιμετρική προέκταση σκίασης τουλάχιστον 10cm. 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΙΩΝ 

ΩΤΟΒΥΣΜΑ ΤΥΠΟΥ ΣΤΕΚΑΣ 

Κάλυμμα αυτιού με δακτύλιο από αντιιδρωτικό υλικό για στήριξη στο κεφάλι. Ωτασπίδες 

ανατομικές με στρογγυλό σχήμα. Εύκαμπτο τόξο του ωτοβύσματος ή με δυνατότητα  θέσεων 

προσαρμογής της στεφάνης και επίπεδο προστασίας 3..  

Πρότυπο: ΕΝ 352-1 

Το ωτοβύσμα θα πρέπει να έχει τυπωμένα τα εξής: 

• CE 

• Κατασκευαστής,  Έτος κατασκευής  

• Κωδικός προϊόντος 

 

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Ωτοασπίδες με κορδόνι, κατασκευασμένες από απορροφητικό πολυμερή αφρό. 

Πρότυπο: ΕΝ 352-2, SNR 32db 

Οι  ωτοασπίδες θα πρέπει να έχουν τυπωμένα τα εξής: 

• CE 

• Κατασκευαστής,  Έτος κατασκευής  

• Κωδικός προϊόντος 

Πρέπει να συνοδεύονται από το διάγραμμα εξασθένησης ακουόμενου ήχου. 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ 

ΓΑΛΟΤΣΕΣ 





Αδιάβροχες μπότες κνήμης, μαλακό PVC, αδιάβροχη, με αντιολισθητική σόλα, εσωτερική 

βαμβακερή επένδυση. Είναι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 20344 και ΕΝ 20345. Θα 

φέρουν σήμανση 

• CE 

•Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος , Έτος κατασκευής, μέγεθος 

 

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ / ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 

Χειμερινά 

Παπούτσια ασφαλείας, χειμερινά, S3 SRC. Πάνω μέρος: Αδιάβροχο δέρμα σαμουά. Εσωτερική 

επένδυση: 100% πολυαμίδιο, αντιβακτηριακή, αναπνέει, να απορροφά και να απελευθερώνει την 

υγρασία, ανθεκτική στην τριβή. Πάτος: AIR, κατασκευασμένος από EVA και ύφασμα, ανατομικός, 

διάτρητος, αντιστατικό.  

Προστασία δακτύλων: Μη μεταλλικά TOP RETURN 

Σόλα: PU / TPU 

Προστασία σόλας: Μη μεταλλικών APT Plate 

 

Καλοκαιρινά 

Παπούτσια ασφαλείας, καλοκαιρινά, S3 SRC. Πάνω μέρος: Αδιάβροχο δέρμα μόσχου σαμουά. 

Εσωτερική επένδυση:από διαπνέον ύφασμα SANY-DRY®, αντιβακτηριδιακό, να απορροφά και να 

απελευθερώνει την υγρασία, ανθεκτικό στην τριβή. Πάτος: Ανατομικός και αντιστατικός πάτος με 

οπές και αερόσολα 

Προστασία δακτύλων: Μη μεταλλική προστασία δακτύλων TOP RETURN 

Προστασία σόλας: Μη-μεταλλική προστασία πέλματος APT Plate 

 

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Παπούτσια ασφαλείας με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα. Θα 

προστατεύονται τα πόδια από εξωτερικές αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν κακώσεις. Το πέλμα 

θα αντιολισθητικό. 

Πρότυπο ΕΝ 344,345 

Σήμανση : 

• CE 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος ,έτος κατασκευής , μέγεθος 

Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα 





Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 

Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης 

Αντιστατικές ιδιότητες 

Στη σόλα oil and acid resistant 

 

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΦΥΛΑΚΩΝ – ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ) 

Χειμερινά:  

Παπούτσια ασφαλείας με επένδυση αντιβακτηριδιακή και υδρόφοβη, εξωτερική σόλα ανθεκτική 

με ευκαμψία και αντιολισθητικότητα, σκληρότητα πέλματος μαλακή, συνθετική εσωτερική 

ενίσχυση στα δάκτυλα. Θα διαθέτει αφαιρούμενο πάτο για απορρόφηση κραδασμών και 

απορρόφηση της υγρασίας.  

Υλικά κατασκευής: δέρμα 2 mm. και υφαντό nylon 

Ύψος: 6� 

Προτεινόμενη χρήση: υπηρεσιακή – φύλαξης 

 

Καλοκαιρινά:  

Παπούτσια ασφαλείας με επάνω μέρος: δέρμα  suede με ισχυρό αναπνέον τμήμα σε συνδυασμό 

με nylon. Αντιιδρωτική φόδρα, ανατομικά σχεδιασμένο καλαπόδι για τέλεια εφαρμογή, πάτος  

αποσπώμενος, αναπνέον, αδιαπέραστος από υγρασία, αντιβακτηριδιακός, απομακρύνει τις οσμές, 

με ενίσχυση EVA στη φτέρνα και στα δάχτυλα, μεσόσολα EVA, απορροφητική σε κραδασμούς 

Υλικά κατασκευής:  2mm 

Εξωτερική σόλα σχεδιασμένη για μεγαλύτερη άνεση και καλύτερη εφαρμογή, ιδανική για 

πολύωρη χρήση. Προσφέρει απόλυτο κράτημα, άνεση/ευεξία, ελαστικότητα και αντοχή σε 

ολισθηρές επιφάνειες 

 

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 

Επιγονατίδες με προστατευτική ασπίδα, εξωτερική επένδυση από υλικό ανθεκτικό στην τριβή, τις 

χημικές ουσίες, κεντρικό αντιολισθητικό μέρος, παραγέμισμα EVA  και εύκαμπτο και εσωτερικά 

από υλικό που θα επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος. Θα συνδέονται με ζεύγος ή ζεύγη 

ιμάντων και θα κλείνουν με ταινίες Velcro, διπλά ρυθμιζόμενα ελαστικά κλεισίματα. 

 

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ (ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ) 





Παπούτσια τύπου σαμπό, από δέρμα με αντιολισθηρή σόλα και αντιολισθητικό πέλμα. 

 

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑΘΑΡΙOΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ) 

Παπούτσια με αδιαβροχοποιημένο δέρμα πάχους 1,8-2,0mm, εσωτερική φόδρα από αναπνέον και 

ανθεκτικό στην τριβή ύφασμα. Σόλα από διπλής πυκνότητας πολυουρεθάνη, αντιστατική, 

ανθεκτική στην υδρόλυση ISO5423:92, στους υδρογονάνθρακες, στην τριβή, αντικραδασμική, 

αντιολισθητική SRC. Ανατομικός πάτος, αφαιρούμενος, απορροφητικός, αντιστατικός, αναπνέον, 

ανατομική και αντικραδασμική φτέρνα. 

Απαιτήσεις: CE 

Βάρος (Ν.42): 490gr. 

 

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ) 

Παπούτσια με απαλή δερματίνη, κορδόνια και λεπτομέρειες στη ραφή, αντιολισθητικό . Θα 

διαθέτει εσωτερικό πάτο. Σύμφωνα με το πρότυπο ASTM F2413-05 Αντιολισθητική εξωτερική 

σόλα μεγάλης πρόσφυσης από καουτσούκ Αντιολισθητική σόλα σύμφωνα με τα πρότυπα ASTM 

F1677-96 Mark II που φτάνει ή υπερβαίνει τον συντελεστή .5 ακόμη και σε νωπές ή λιπαρές 

επιφάνειες 

 

 

 

 

 

 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

α/α Είδος ΜΑΠ Κατηγορία δικαιούχων 

Αριθμός 

ανά 

δικαιούχο 

 

Απαίτηση 

 

Απάντηση 

1 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 

ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟΙ 1 

 

Ναι 

 

ΔΕ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 1 

 

Ναι 

 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
1 

 

Ναι 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΧΩΡΩΝ 1 

 

Ναι 

 

ΥΕ ΦΥΛΑΚΕΣ - ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 1 
 

Ναι 

 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

(ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ) 
1 

 

Ναι 

 

ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1 Ναι  

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Ναι  

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 Ναι  

2 
ΜΠΟΥΦΑΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟΙ 1 Ναι  

ΔΕ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 1 Ναι  

3 
ΜΠΟΥΦΑΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
1 

Ναι  

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΧΩΡΩΝ 1 Ναι  

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

(ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ) 
1 

Ναι  

ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ (ανδρικο) 1 Ναι  

ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ (γυναικείο) 1 Ναι  

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ανδρικο) 

 

1 

 

Ναι 

 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (γυναικείο) 1 Ναι  

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ανδρικο) 

 

1 

 

Ναι 

 

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (γυναικείο) 

 

1 

 

Ναι 

 

4 
ΜΠΟΥΦΑΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΕ ΦΥΛΑΚΕΣ - ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 1 

Ναι  

5 
ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ 

 

ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟΙ, 1 Ναι  

ΔΕ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 1 Ναι  

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

1 

 

Ναι 

 

ΥΕ ΦΥΛΑΚΕΣ - ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 

 

1 

 

Ναι 

 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1 Ναι  

6 

ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ή ΣΑΚΑΚΙ -

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ  

ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟΙ, 2 Ναι  

ΔΕ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 2 Ναι  

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 2 Ναι  





(Χειμερινές) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΔΕ ΤΥΠΟΓΡΑΦΩΝ 2 Ναι  

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

 
2 

Ναι  

7 

ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ή ΣΑΚΑΚΙ -

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 

(καλοκαιρινές) 

ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟΙ, 2 Ναι  

ΔΕ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 2 Ναι  

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
2 

 

Ναι 

 

ΔΕ ΤΥΠΟΓΡΑΦΩΝ 2 Ναι  

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

 
2 

Ναι  

8 

ΤΖΑΚΕΤ ΚΑΙ 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ  

(χειριστής 

αλυσοπρίονου) 

ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟΙ 1 Ναι  

ΔΕ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 1 Ναι  

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
1 

Ναι  

9 

ΤΖΑΚΕΤ ΚΑΙ 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ  

(χειριστής 

χορτοκοπτικού) 

ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟΙ, 1 Ναι  

ΔΕ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 1 Ναι  

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
1 

Ναι  

10 

ΣΤΟΛΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ από 

χημικά μιας 

χρήσης 

(συσκευασία 50 

τμχ) 

ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟΙ 1 Ναι  

ΔΕ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 1 

 

Ναι 

 

11 

ΡΟΜΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

χειμερινές Ή  

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ -

ΣΑΜΑΡΑΚΙ ΚΑΙ 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ 

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ 
2 

 

Ναι 

 

12 

ΡΟΜΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

θερινές Ή  

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ -

ΣΑΜΑΡΑΚΙ ΚΑΙ 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ 

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ 
2 

 

Ναι 

 

13 

ΡΟΜΠΑ ΙΑΤΡΙΚΗ - 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ 

ΡΟΜΠΑ 

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 3 Ναι  

ΟΜΑΔΑ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ 10 
Ναι  

14 

ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ 

ΟΛΟΣΩΜΕΣ 

ΦΟΡΜΕΣ 

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 7 

 

Ναι 

 

15 
ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ 

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣς 
ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 5 

Ναι  

16 

ΓΑΝΤΙΑ 

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΜΕ 

ΕΠΕΝΔΥΣ  

 

ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟΙ, 2 Ναι  

ΔΕ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 2 
 

Ναι 

 

17 ΓΑΝΤΙΑ από LATEX 
ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟΙ, 6 Ναι  

ΔΕ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 6 Ναι  

18 
ΓΑΝΤΙΑ  από 

ΝΙΤΡΙΛΙΟ 

ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟΙ, 4 Ναι  

ΔΕ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 4 Ναι  

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

(ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ) 
4 

Ναι  

19 
ΓΑΝΤΙΑ μιας 

χρήσης 

ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟΙ, 1 Ναι  

ΔΕ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 1 Ναι  

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ 
1 

Ναι  

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΧΩΡΩΝ 1 Ναι  

ΟΜΑΔΑ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ 10 Ναι  

20 ΓΑΝΤΙΑ από PVC ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟΙ, 1 Ναι  





ΔΕ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 1 Ναι  

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΧΩΡΩΝ 2 Ναι  

21 
ΓΑΝΤΙΑ δερμάτινα 

οδηγού 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
2 

Ναι  

22 ΓΑΝΤΙΑ πυρίμαχα ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 7 Ναι  

23 
ΓΥΑΛΙΑ τύπου 

GOOGLES 

ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟΙ, 1 Ναι  

ΔΕ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 1 Ναι  

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
1 

Ναι  

24 ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 

ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟΙ, 2 Ναι  

ΔΕ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 2 Ναι  

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
2 

Ναι  

25 

ΓΥΑΛΙΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 

ΧΗΜΙΚΑ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 200 

 

Ναι 

 

26 

ΑΣΠΙΔΙΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ με 

πλέγμα 

ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟΙ, 2 Ναι  

ΔΕ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 2 
Ναι  

27 Φιλτρόμασκες P1 

ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟΙ, 1 Ναι  

ΔΕ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 1 Ναι  

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΧΩΡΩΝ 1 Ναι  

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1 Ναι  

28 Φιλτρόμασκες Ρ2 

ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟΙ, 1 Ναι  

ΔΕ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 1 Ναι  

ΔΕ ΤΥΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 Ναι  

29 

ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ με δύο 

φίλτρα και 

ανταλλακτικά 

φίλτρα 

ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟΙ, 1 Ναι  

ΔΕ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 1 

 

Ναι 

 

30 
ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 
ΟΜΑΔΑ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ 10 

Ναι  

31 ΚΑΠΕΛΟ 

ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟΙ, 1 Ναι  

ΔΕ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 1 Ναι  

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
1 

Ναι  

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΧΩΡΩΝ 1 Ναι  

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Ναι  

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 Ναι  

32 
ΩΤΟΒΥΣΜΑ ΤΥΠΟΥ 

ΣΤΕΚΑΣ 

ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟΙ, 1 Ναι  

ΔΕ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 1 Ναι  

33 
ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΜΕ 

ΚΟΡΔΟΝΙ 

ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟΙ, 1 Ναι  

ΔΕ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 1 Ναι  

ΔΕ ΤΥΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 Ναι  

34 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 
ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟΙ, 1 Ναι  

ΔΕ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 1 Ναι  

35 

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗ

ΠΟΥΡΩΝ / 

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟ

ΦΙΚΟΥ Χειμερινά 

ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟΙ, 1 Ναι  

ΔΕ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 1 

 

 

Ναι 

 

36 

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗ

ΠΟΥΡΩΝ / 

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟ

ΦΙΚΟΥ 

Καλοκαιρινά 

ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟΙ, 1 Ναι  

ΔΕ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 1 

 

Ναι 

 





37 
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
2 

Ναι  

ΔΕ ΤΥΠΟΓΡΑΦΩΝ 2 Ναι  

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 2 Ναι  

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 Ναι  

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2 Ναι  

38 

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

(ΦΥΛΑΚΩΝ – 

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ(

Χειμερινά) 

ΥΕ ΦΥΛΑΚΕΣ - ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 1 

 

Ναι 

 

39 

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

(ΦΥΛΑΚΩΝ – 

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ(

Καλοκαιρινά) 

ΥΕ ΦΥΛΑΚΕΣ - ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 1 

 

Ναι 

 

40 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 
ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟΙ, 2 Ναι  

ΔΕ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 2 Ναι  

41 

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 

(ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ) 

γυναικεία 

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ 
2 

 

Ναι 

 

42 

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(ΚΑΘΑΡΙOΤΗΤΑΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ) ανδρικά 

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ 
2 

 

Ναι 

 

43 

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ) 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΧΩΡΩΝ 
2 

 

Ναι 

 

44 
ΜΠΟΤΕΣ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 
ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 7 

Ναι  

 

 

Χρόνος ισχύος προσφοράς: 

 

 

Ημερομηνία: 

 

Σφραγίδα εταιρείας – Υπογραφή 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

α/α Είδος ΜΑΠ Κατηγορία δικαιούχων 

Αριθμός 

ανά 

δικαιούχο 

Αριθμός 

δικαιούχων 

 

Προϋπολογισμός 

Τεμαχίου/Ζεύγους 

χωρίς ΦΠΑ 

Προσφερόμ

ενη 

Συνολική 

τιμή (χωρίς 

ΦΠΑ) 

 

Φ.Π.Α. Τελική τιμή 

(με ΦΠΑ) 

1 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 

ΔΕ 

ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟ

Ι 

1  

 

 

 

 

ΔΕ 

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 
1  

 

 

 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
1  

 

 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  

ΧΩΡΩΝ 
1  

 

 

 

ΥΕ ΦΥΛΑΚΕΣ - 

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 
1  

 
 

 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

(ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ) 
1  

 

 

 

ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1     

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1     

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1     

2 
ΜΠΟΥΦΑΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΕ 

ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟ

Ι 

1  

 

 

 

 

ΔΕ 

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 
1  

 
 

 

3 
ΜΠΟΥΦΑΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
1  

 
 

 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  

ΧΩΡΩΝ 
1  

 
 

 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

(ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ) 
1  

 
 

 





ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

(ανδρικο) 
1  

 
 

 

ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

(γυναικείο) 
1  

 
 

 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ανδρικο) 

 

1  

 

 

 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

(γυναικείο) 
1  

 
 

 

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ανδρικο) 

 

1  

 

 

 

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

(γυναικείο) 

 

1  

 

 

 

4 
ΜΠΟΥΦΑΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΥΕ ΦΥΛΑΚΕΣ - 

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 
1  

 
 

 
 

5 
ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ 

 

ΔΕ 

ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟ

Ι, 

1  

 

 

 

 

ΔΕ 

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 
1  

 
 

 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

1  

 

 

 

ΥΕ ΦΥΛΑΚΕΣ - 

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 

 

1  

 

 

 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1     

6 

ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ή ΣΑΚΑΚΙ -

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ  

(Χειμερινές) 

ΔΕ 

ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟ

Ι, 

2  

 

 

 

 

ΔΕ 

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 
2  

 
 

 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
2  

 
 

 

ΔΕ ΤΥΠΟΓΡΑΦΩΝ 2     

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 2     





 

7 

ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ή ΣΑΚΑΚΙ -

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 

(καλοκαιρινές) 

ΔΕ 

ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟ

Ι, 

2  

 

 

 

 

ΔΕ 

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 
2  

 
 

 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
2  

 
 

 

ΔΕ ΤΥΠΟΓΡΑΦΩΝ 2     

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

 
2  

 
 

 

8 

ΤΖΑΚΕΤ ΚΑΙ 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ  

(χειριστής 

αλυσοπρίονου) 

ΔΕ 

ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟ

Ι 

1  

 

 

 

 ΔΕ 

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 
1  

 
 

 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
1  

 
 

 

9 

ΤΖΑΚΕΤ ΚΑΙ 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ  

(χειριστής 

χορτοκοπτικού) 

ΔΕ 

ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟ

Ι, 

1  

 

 

 

 ΔΕ 

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 
1  

 
 

 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
1  

 
 

 

10 

ΣΤΟΛΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ από 

χημικά μιας 

χρήσης 

(συσκευασία 50 

τμχ) 

ΔΕ 

ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟ

Ι 

1  

 

 

 

 

ΔΕ 

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 
1  

 

 

 

11 

ΡΟΜΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

χειμερινές Ή  

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ -

ΣΑΜΑΡΑΚΙ ΚΑΙ 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ 

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
2  

 

 

 

 

12 

ΡΟΜΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

θερινές Ή  

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ -

ΣΑΜΑΡΑΚΙ ΚΑΙ 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ 

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
2  

 

 

 

 





13 

ΡΟΜΠΑ ΙΑΤΡΙΚΗ - 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ 

ΡΟΜΠΑ 

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 3     

 
ΟΜΑΔΑ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ 10  

 
 

 

14 

ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ 

ΟΛΟΣΩΜΕΣ 

ΦΟΡΜΕΣ 

ΟΜΑΔΑ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
7  

 

 

 

 

15 
ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ 

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣς 

ΟΜΑΔΑ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
5  

 
 

 
 

16 

ΓΑΝΤΙΑ 

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΜΕ 

ΕΠΕΝΔΥΣ  

 

ΔΕ 

ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟ

Ι, 

2  

 

 

 

 

ΔΕ 

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 
2  

 
 

 

17 ΓΑΝΤΙΑ από LATEX 

ΔΕ 

ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟ

Ι, 

6  

 

 

 

 

ΔΕ 

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 
6  

 
 

 

18 
ΓΑΝΤΙΑ  από 

ΝΙΤΡΙΛΙΟ 

ΔΕ 

ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟ

Ι, 

4  

 

 

 

 ΔΕ 

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 
4  

 
 

 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

(ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ) 
4  

 
 

 

19 
ΓΑΝΤΙΑ μιας 

χρήσης 

ΔΕ 

ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟ

Ι, 

1  

 

 

 

 

ΔΕ 

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 
1  

 
 

 

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
1  

 
 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  

ΧΩΡΩΝ 
1  

 
 

 

ΟΜΑΔΑ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ 10     

20 ΓΑΝΤΙΑ από PVC 

ΔΕ 

ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟ

Ι, 

1  

 

 

 

 
ΔΕ 

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 
1  

 
 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  2     





ΧΩΡΩΝ 

21 
ΓΑΝΤΙΑ δερμάτινα 

οδηγού 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
2  

 
 

 
 

22 ΓΑΝΤΙΑ πυρίμαχα 
ΟΜΑΔΑ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
7  

 
 

 
 

23 
ΓΥΑΛΙΑ τύπου 

GOOGLES 

ΔΕ 

ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟ

Ι, 

1  

 

 

 

 ΔΕ 

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 
1  

 
 

 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
1  

 
 

 

24 ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 

ΔΕ 

ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟ

Ι, 

2  

 

 

 

 ΔΕ 

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 
2  

 
 

 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
2  

 
 

 

25 

ΓΥΑΛΙΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 

ΧΗΜΙΚΑ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
200  

 

 

 

 

26 

ΑΣΠΙΔΙΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ με 

πλέγμα 

ΔΕ 

ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟ

Ι, 

2  

 

 

 

 

ΔΕ 

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 
2  

 
 

 

27 Φιλτρόμασκες P1 

ΔΕ 

ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟ

Ι, 

1  

 

 

 

 
ΔΕ 

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 
1  

 
 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  

ΧΩΡΩΝ 
1  

 
 

 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1     

28 Φιλτρόμασκες Ρ2 

ΔΕ 

ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟ

Ι, 

1  

 

 

 

 
ΔΕ 

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 
1  

 
 

 

ΔΕ ΤΥΠΟΓΡΑΦΩΝ 1     





29 

ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ με 

δύο φίλτρα και 

ανταλλακτικά 

φίλτρα 

ΔΕ 

ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟ

Ι, 

1  

 

 

 

 

ΔΕ 

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 
1  

 
 

 

30 
ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 
ΟΜΑΔΑ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ 10  

 
 

 
 

31 ΚΑΠΕΛΟ 

ΔΕ 

ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟ

Ι, 

1  

 

 

 

 

ΔΕ 

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 
1  

 
 

 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
1  

 
 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  

ΧΩΡΩΝ 
1  

 
 

 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1     

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1     

32 
ΩΤΟΒΥΣΜΑ 

ΤΥΠΟΥ ΣΤΕΚΑΣ 

ΔΕ 

ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟ

Ι, 

1  

 

 

 

 

ΔΕ 

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 
1  

 
 

 

33 
ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΜΕ 

ΚΟΡΔΟΝΙ 

ΔΕ 

ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟ

Ι, 

1  

 

 

 

 
ΔΕ 

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 
1  

 
 

 

ΔΕ ΤΥΠΟΓΡΑΦΩΝ 1     

34 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 

ΔΕ 

ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟ

Ι, 

1  

 

 

 

 

ΔΕ 

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 
1  

 
 

 

35 

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗ

ΠΟΥΡΩΝ / 

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡ

ΟΦΙΚΟΥ Χειμερινά 

ΔΕ 

ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟ

Ι, 

1  

 

 

 

 

ΔΕ 

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 
1  

 

 

 

36 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕ 1      





ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗ

ΠΟΥΡΩΝ / 

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡ

ΟΦΙΚΟΥ 

Καλοκαιρινά 

ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟ

Ι, 

ΔΕ 

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 
1  

 

 

 

37 
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
2  

 
 

 

 
ΔΕ ΤΥΠΟΓΡΑΦΩΝ 2     

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 2     

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2     

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2     

38 

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

(ΦΥΛΑΚΩΝ – 

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ(

Χειμερινά) 

ΥΕ ΦΥΛΑΚΕΣ - 

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 
1  

 

 

 

 

39 

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

(ΦΥΛΑΚΩΝ – 

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ(

Καλοκαιρινά) 

ΥΕ ΦΥΛΑΚΕΣ - 

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 
1  

 

 

 

 

40 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 

ΔΕ 

ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟ

Ι, 

2  

 

 

 

 

ΔΕ 

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 
2  

 
 

 

41 

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 

(ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ) 

(γυναικεία) 

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
2  

 

 

 

 

42 

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(ΚΑΘΑΡΙOΤΗΤΑΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ) ανδρικά 

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
2  

 

 

 

 

43 

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ) 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  

ΧΩΡΩΝ 

2  

 

 

 

 

44 ΜΠΟΤΕΣ ΟΜΑΔΑ 7      





ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

 

 

Συνολική τιμή όλων των κλάδων  (χωρίς ΦΠΑ)  

Φ.Π.Α.  

Τελική τιμή όλων των κλάδων (με ΦΠΑ)  

 

 

 

Χρόνος ισχύος προσφοράς: 

 

 

Ημερομηνία: 

 

Σφραγίδα εταιρείας – Υπογραφή 

 

 

 

 

 

 

 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ -  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

 

            ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

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) 

  

ΠΡΟΣ(1):  

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 της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 

του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  

Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας………………………………………..δηλώνω ότι :   

- Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού όπως αναφέρονται στο άρθρο 73 και 74 του ν. 4412/2016 όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει.   

- Αποδεχόμεθα ανεπιφύλακτα τους όρους της υπ. αριθμ. πρωτ. 8704/01.11.2022 Πρόσκλησης υποβολής 

προσφορών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.   

- Εφόσον ο διαγωνισμός κατακυρωθεί στην εταιρεία μας, οφείλουμε, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, να προσκομίσουμε 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά  

- Η εταιρεία …………………………………..δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτη από την ανάθεση και εκτέλεση εργασιών με το 

Δημόσιο ή/και τα Ν.Π.Δ.Δ. λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων, τουλάχιστον κατά την 

τελευταία πενταετία.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                                                                                                                                                                                 Ημερομηνία:      … /…/ 20…  

  

Ο – Η Δηλών  

(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.  

 

Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.   





ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

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) 

  

ΠΡΟΣ(1):  

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 της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 

του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  

Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας………………………………………..δηλώνω ότι :   

- με δική μας ευθύνη θα καταγραφούν εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επόμενη μέρα της υπογραφής 

της σύμβασης, τα είδη, τα μεγέθη, οι χρωματισμοί κλπ. του ιματισμού ανά κλάδο και του καθενός δικαιούχου 

ξεχωριστά. 

- τα είδη ιματισμού που προσφέρουμε θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα και θα καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές 

προδιαγραφές της 8704/01.11.2022 πρόσκλησης. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                                                                                                                                                                                 Ημερομηνία:      … /…/ 20…  

  

Ο – Η Δηλών  

(Υπογραφή)  

  

(4) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.  

(5) Αναγράφεται ολογράφως.   

(6) «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.  

 

Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.   

 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ -  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Ονομασία Τράπεζας ............................................................................... 

Κατάστημα ............................................................................................. 

 Ημερομηνία Έκδοσης ................................. 

 Ευρώ .................................…  

 

Προς 

Το Ειδικό Ταμείο Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Ιερά Οδός 75, 

118 55 Αθήνα  

  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ .................. € --------. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως του ποσού των ……………………………………… 

ευρώ (€----------) υπέρ της Εταιρείας …………………………............................................................ Δ/νση 

............................................................................................................... για την καλή εκτέλεση των 

όρων της από ………………………... σύμβασης συνολικής αξίας ………………………………………………..ευρώ (€ -

----------------------------------),  πλέον Φ.Π.Α. 24% ……………………………………………………ευρώ (€ -----------

-----------) ήτοι τελικής αξίας ………………………….………………………………………. ευρώ (€ ------------------), 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α  για την χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών της 8704/01.11.2022 πρόσκλησης. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει 

μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν από την καλή εκτέλεση της ανωτέρω 

Σύμβασης καθ΄όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους 

μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) 

ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με 

την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ........................................................ .  

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 

ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 




