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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

“Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας,  για το εργατοτεχνικό προσωπικό του
Δήμου Κέας”

 Η  υπ'  αριθμ.  43726/08.06.2019  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Εσωτερικών,
Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  &  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  και  Οικονομικών,
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 του ν.3850/2010 (Α’84), η οποία αφορά
στην παροχή μέσων ατομικής  προστασίας  στους  υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄  και  β’
βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, ορίζει ότι:

  «Στους μόνιμους υπαλλήλους και  στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου, Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου, καθώς και στους συμβασιούχους μίσθωσης
έργου των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, ανάλογα με τον κλάδο/ειδικότητα, τον χώρο και το
αντικείμενο εργασίας, παρέχονται τα αναγκαία μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)».

Επίσης,
“Εάν εργαζόμενος απασχολείται σε εργασίες που απαιτούν την παροχή επιπλέον ΜΑΠ,
λαμβάνει τα αντίστοιχα μέσα.”

Ο Δήμος Κέας, με βάση τις ανάγκες σε παροχή των προβλεπόμενων μέσων ατομικής
προστασίας στους 14 υπαλλήλους,  συγκεκριμένα στους:
1.Κορασίδης Νικόλαος
2.Πορίχης Ιωάννης
3.Περδικάρης Λεωνίδας
4.Μορφωνιός Λεονάρδος
5.Αλεξίου Τριάνταφυλλος
6.Κοζαδίνος Γεώργιος
7.Βρεττός Θεόδωρος
8.Σουλιώτης Ανάργυρος
9.Κοζαδίνος Λεονάρδος,
10.Μαρκοπουλιώτης Χρήστος
11.Κοζαδίνος Βασίλειος
12.Αναγνώσταρος ιωάννης
13.Χρυσολωράς Αιμίλιος
14.Μορφωνιός Κωνσταντίνος

θα πρέπει να προμηθευτεί τα παρακάτω είδη:

Είδος ποσότητα
1.ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 15 ζεύγη



2.ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ PVC 150
3.ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 13 ζεύγη
4.ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 20 τμχ
5.ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ 13 τμχ
6.ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 26 τμχ
7.ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ 13 τμχ
8.ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΥΤΕΡ                                    26 τμχ
9.ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1  60 τμχ
10.ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ         2 τμχ
11.ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 13 τμχ
12.ΦΟΡΜΑ ΕΡΓ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ   6 τμχ
13. ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ 26 τμχ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1. Γάντια από νιτρίλιο (2 ζευγάρια)

1. Γάντια από νιτρίλιο

Γάντια  από  jersey  βαμβάκι  με  επικάλυψη  νιτριλίου  πέντε  δακτύλων  γενικών
χρήσεων , CE Certified σύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές ΕΝ
420 και ΕΝ 388 ή ισοδύναμου τύπου.

Θα έχουν επικάλυψη από NBR σε όλο το μέρος της παλάμης .

Προστασία από μηχανικούς κινδύνους (κατά ΕΝ 388) 4-1-2-1 ή ισοδύναμου τύπου.
Σκληρή μανσέτα ασφαλείας .

Να φέρουν την προβλεπόμενη από το ΕΝ 420 σήμανση ή ισοδύναμου τύπου.

2. Γάντια PVC  
• Υλικό : PVC
• Επένδυση : Βαμβάκι
• Μήκος : 65 εκ

Κατάλληλο για :

• Υγρά, χημικά ή πετρελαιοειδή
• Εργασίες αποχέτευσης
• Προστασία από μικροοργανισμούς
• Υγρά μέρη

Πρότυπα : CE, EN 420:2003, EN 388:2003-4121, EN 374-AKL

3. Φιλτρόμασκα Ρ1

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης
από συνθετικό υλικό με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και
πηγούνι.

Αν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου ο χρήστης
αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του.
Πρότυπα: ΕΝ 149 ή ισοδύναμου τύπου.

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



•CE
•FFP1
•Κατασκευαστής,  Κωδικός προϊόντος,  έτος  κατασκευής,  κωδικός

εργαστηρίου πιστοποίησης
κα ημίσεως προσώπου προστασίας αναπνοής με φίλτρο Α1 Ρ3 ή Α2 Ρ3 (2τμχ)

4. Μάσκα ημίσεως προσώπου προστασίας αναπνοής με φίλτρο Α1 Ρ3 ή Α2 Ρ3

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

Το πιο κατάλληλο φίλτρο είναι το Α1Ρ3 (χρώματος καφέ και λευκού) που παρέχει 
προστασία από οργανικά αέρια, ατμούς και σωματίδιοα ή Α2Ρ3 εφόσον διαθέτει η 
κατασκευάστρια εταιρεία. Στο φίλτρο θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ και 
άσπρο).

Σήμανση: η μάσκα και το φίλτρο (ή το ζεύγος φίλτρων) θα πρέπει να έχει ανεξίτηλα 
τυπωμένα τα εξής: CE, Κατασκευαστής,  Κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής,  
κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης

Πρότυπα: ΕΝ 140 ή ισοδύναμου τύπου και ΕΝ 141 για το φίλτρο  ή ισοδύναμου τύπου

5. Ανακλαστικά γιλέκα (με λογότυπο Δήμου)*

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα με δύο οριζόντιες 

λωρίδες από ειδικό αντανακλαστικό υλικό με εκτύπωση στην πλάτη το λογότυπο του 

Δήμου. Υλικό κατασκευής 100% πολυεστέρας . Διαθέσιμα σε πορτοκαλί ή κίτρινο 

χρώμα .

Πρότυπα ΕΝ 340, 471 ή 
ισοδύναμων τύπων Σήμανση:

•CE
•Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος
•Εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 2, 2

* Το λογότυπο του Δήμου όπου είναι δυνατόν καλύτερα να   είναι κεντητό για 
μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.                 

6. Μποτάκι ασφαλείας
Μποτάκι ασφαλείας , με ύψος που να προστατεύει τους αστραγάλους, με προστατευτικό
κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα.
Το  σύμβολο  S3  συμβολίζει  τη  προστασία  δακτύλων,  την  απορρόφηση  μηχανικής
ενέργειας στη φτέρνα, την υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού, την αντιολισθητική
σόλα, την προστασία της σόλας έναντι διάτρησης, τις αντιστατικές ιδιότητες, στη σόλα
oil resistant. Τα μεγέθη θα έιναι από 38-46, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.



Σήμανση:CE, Κατασκευαστής,  Κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, σύμβολο
S3
Πρότυπα κατασκευής:ΕΝ 344, ΕΝ 345

7. Φόρμα εργασίας με τιράντες ( με λογότυπο του Δήμου)*
Υλικό κατασκευής: 100% βαμβάκι εξαιρετικής ραφής και αντοχής
Η φόρμα θα φέρει τιράντες και θα διαθέτει τσέπες εσωτερικές, εξωτερικές ή συνδυασμό
αυτών. Θα υπάρχουν ανακλαστικές ταινίες στα μπατζάκια της φόρμας ενώ στο εμπρός μέρος
της φόρμας θα υπάρχει τυπψμένο το λογότυπο του Δήμου.
Το χρώμα της φόρμας θα είναι μπλε σκούρο και θα διατίθεται σε μεγέθη M-3XLανάλογα με
τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

* Το λογότυπο του Δήμου όπου είναι δυνατόν καλύτερα να  είναι κεντητό για μεγαλύτερη
ανθεκτικότητα.

8. Παντελόνι εργασίας
Με εξωτερικό ύφασμα από Ripstop.
Επιθυμητό να διαθέτει τσέπες εσωτερικές, εξωτερικές ή συνδυασμό αυτών.  Επιθυμητό να
υπάρχουν ανακλαστικές ταινίες στα μπατζάκια.
Το χρώμα της φόρμας θα είναι μπλε σκούρο και θα διατίθεται σε μεγέθη M-3XLανάλογα με
τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

9. Νιτσεράδες  (με λογότυπο Δήμου στο σακάκι)
Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Νιτσεράδες δύο τμημάτων (σακάκι* και παντελόνι ) ή
ολόσωμη.

Πεδίο  χρήσης:  στους  οδοκαθαριστές,  στους  εργάτες  καθαριότητας,  στους  εργάτες
κήπων και  τους  κηπουρούς,  στους απασχολούμενους με τα ασφαλτικά.  (σε όλους
τους  εργαζόμενους  στα  τεχνικά  συνεργεία).  Χαρακτηριστικά:  επίπεδα  μηχανικών
αντοχών:  αδιαβροχοποίηση:  3,  διαπνοή:  3,  αντοχή  στη  διάσχιση,  αντοχή  στη
διάτρηση.  Το σακάκι  θα διαθέτει  κουκούλα η οποία όταν δεν χρησιμοποιείται  θα
τοποθετείται  σε  θήκη  στο  πίσω  μέρος  της  νιτσεράδας.  Θα  κλείνει  με  Velcro  ή
φερμουάρ,  ή  πρες  μπουτόν  και  θα  διαθέτει  τσέπες  εσωτερικές,  εξωτερικές  ή
συνδυασμό τους. Το παντελόνι θα διαθέτει ελαστική μέση. Υλικό κατασκευής: nylon,
pvc, polyester, PU (πολυουρεθάνη) ή συνδυασμός τους. Σήμανση:

Εικονόσημα μηχανικών αντοχών.

Πρότυπα: ΕΝ-343, ΕΝ-340.

*Το λογότυπο του Δήμου όπου είναι δυνατόν (σακάκι) καλύτερα να είναι κεντητό
για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

10. Μπλούζα κοντομάνικη βαμβακερή τύπου T-Shirt (με λογότυπο Δήμου)*
Υλικό κατασκευής: 100% βαμβάκι εξαιρετικής ραφής και αντοχής. Το χρώμα  θα είναι μπλε
σκούρο και θα διατίθεται σε μεγέθη M-3XLανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, ενώ στο
πίσω μέρος της μπλούζας θα υπάρχει τυπωμένο το  λογότυπο Δήμου.



*  Το λογότυπο του Δήμου όπου είναι  δυνατόν καλύτερα να   είναι  κεντητό για
μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

11. Μπουφάν (με λογότυπο Δήμου)*
(αδιάβροχο-αντιανεμικό)  
Με  εξωτερικό  ύφασμα  από  Ripstop  (5mm)  300g/m2.  Επίσης  να  διαθέτει
εσωτερική επένδυση από Fleece στο κολάρο.
Το αδιάβροχο μπουφάν ασφαλείας θα διαθέτει: θερμοκολλημένες ραφές, εσωτερική
κρυμμένη κουκούλα στο λαιμό με κορδόνι περίσφιξης, αδιάβροχο φερμουάρ από 
κάτω έως πάνω το λαιμό και εξωτερικό velcro για μέγιστη ασφάλεια.

Θα διαθέτει 4 εξωτερικές τσέπες με αδιάβροχα φερμουάρ (1 στο μανίκι, 1 στο στήθος
και 2 πλαϊνές τσέπες), 2 εσωτερικές τσέπες με κλείσιμο τύπου velcro, και μία οπή.

Θα έχει μανσέτες κλείσιμο με velcro στα μανίκια και αντιανεμική προστασία.

Το χρώμα θα είναι μπλε σκούρο και θα διατίθεται σε μεγέθη M-3XLανάλογα με τις ανάγκες
της Υπηρεσίας.

*Το λογότυπο του Δήμου όπου είναι δυνατόν καλύτερα να   είναι κεντητό για μεγαλύτερη
ανθεκτικότητα.

12. Μπλούζα τύπου φούτερ (με λογότυπο Δήμου)*
Υλικό Κατασκευής: Βαμβάκι,Πολυεστέρας
Τύπος: με λαιμόκοψη
Το χρώμα  θα είναι μπλε σκούρο και θα διατίθεται σε μεγέθη M-3XLανάλογα με τις ανάγκες
της Υπηρεσίας (με εκτύπωση στην πλάτη το λογότυπο του Δήμου)

*Το λογότυπο του Δήμου όπου είναι δυνατόν καλύτερα να είναι κεντητό για μεγαλύτερη
ανθεκτικότητα.
                                                                                               

13. Γάντια εργασίας με ύφασμα και παλάμη με επικάλυψη φυσικού ελαστικού (latex)

Η πραγματοποιήση δαπάνης για το ανωτέρω, συνολικού προϋπολογισμού 5.594,73 €
(συμπ/νου ΦΠΑ 24%) θα βαρύνει:

- τον ΚΑ 20.6061  4.090,00  με τίτλο «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και
ένστολου  προσωπικού)»του  προϋ/σμού  εξόδων  οικονομικού  έτους 2019  με  ποσό
3.000,00 € και τον αντίστοιχο ΚΑ του προϋ/σμού εξόδων οικονομικού έτους 2020 με
ποσό 840,96€ (συνολικό ποσό 3.840,96€),

-  τον  ΚΑ  25.6061.0001   με  τίτλο  “παροχές  ένδυσης”  του  προϋ/σμού  εξόδων
οικονομικού έτους  2019 με ποσό  476,89 € και τον αντίστοιχο  ΚΑ του προϋ/σμού
εξόδων οικονομικού έτους 2020 με ποσό 400,00€ (συνολικό ποσό 876,89€) και

- τον ΚΑ 30.6061  με τίτλο “παροχές ένδυσης”  του προϋ/σμού εξόδων οικονομικού
έτους 2019 με  ποσό  100,00  € και  τον  αντίστοιχο  ΚΑ του  προϋ/σμού  εξόδων
οικονομικού έτους 2020 με ποσό 776,88 € (συνολικό ποσό 876,88€).

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :



Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 118 του Ν.4412/2016) , μετά από
συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή
τους  κατόπιν  έρευνας  αγοράς  και  διαβούλευσης  με  έναν  ή  περισσότερους
οικονομικούς φορείς.(άρθρο 2 παρ.1 περιπτ.31 του Ν.4412/2016)

Ισχύουσες Διατάξεις :

1.Οι διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)

2.Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007

3.Οι  διατάξεις  του  Β.Δ.  17  –  5  /  15-6-1959  «Περί  οικονομικής  διοικήσεως  και
λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

4.Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 10 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)

6. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)

7. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

8. Τις διατάξεις του Ν.4497/17

9.Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/19-7-2018 ΦΕΚ 133Α

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχουν διαθέσιμες και εξειδικευμένες
πίστωση  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2019  και
συγκεκριμένα στους Κ.Α. 20.6061 με ποσό 4.090,00,  Κ.Α. 25.6061.0001  με ποσό
770,00 και  Κ.Α. 30.6061  με ποσό 100,00 του προϋπολογισμού εξόδων έτους  2019
(σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 80/2016).

Έγκριση Αποτελέσματος :
Η απευθείας  ανάθεση διενεργείται  από τον  Δήμαρχο Κέας  χωρίς  να  απαιτείται  η
συγκρότηση  συλλογικού  οργάνου  για  το  σκοπό  αυτόν  (άρθρο  118   παρ.2  του
Ν.4412/16).

Χρόνος  παράδοσης  :

Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος,

εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. (άρθρο 206

& 207  του Ν.4412/16)

Χρόνος παραλαβής :
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από 
την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, πραγματοποιείται  μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. 
(άρθρο 209  του Ν.4412/16)

Τόπος Παράδοσης :

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126667
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677


Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στους  χώρους εργασίας  του εργατοτεχνικού
προσωπικού.

Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται  μετά το πέρας της ποσοτικής και
ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως των αναγκαίων
παραστατικών  (τιμολόγιο  πώλησης  –  δελτίο  αποστολής)  με  χρηματικό  ένταλμα
πληρωμής  με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος του αναδόχου. Τυχόν διαφορές
που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και
του προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218
του Ν.4412/16).

Κέα, 16/12/2019

Η Συντάξασα υπάλληλος  

 
    Ιωάννα Αθανασοπούλου
           ΤΕ /Εφοριακών

 
Κέα, 16/12/2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

 
Η Προϊσταμένη του

Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών
Υπηρεσιών

Σωτηρία Μυκωνιάτη
ΔΕ 1 Διοικητικός

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677


                                       

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ

Σ
Σύνολο €

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   15 ζεύγη 3,22 48,30

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ PVC   150 τμχ 2,08 312,00

3 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ   13 ζεύγη 3,22 41,86

4 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   20 τμχ 24,19 483,80

5 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ   13 τμχ 8,06 104,78

6 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   26 τμχ 50,00 1.300,00

7 ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ   13 τμχ 48,39 629,07

8 ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΥΤΕΡ   26 τμχ 16,13 419,38

9 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1   60 τμχ 1,20 72,00

10 ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ    2 τμχ 48,39 96,78

11 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ   13 τμχ 44,35 576,61

12 ΦΟΡΜΑ ΕΡΓ. ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ     6 τμχ 36,29 217,74

13 ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ   26 τμχ 8,06 209,56

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

4.511,88

ΦΠΑ 24% 1.082,85

ΣΥΝΟΛΟ 5.594,73



Κέα, 16/12/2019

Η Συντάξασα υπάλληλος  

 
    Ιωάννα Αθανασοπούλου
           ΤΕ /Εφοριακών

 

Κέα, 16/12/2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

 
Η  Προϊσταμένη του

Αυτοτελούς Τμήματος
Διοικητικών Υπηρεσιών

Σωτηρία Μυκωνιάτη
ΔΕ 1  Διοικητικός



ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ

Σ
Σύνολο €

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   15 ζεύγη 3,22 48,30

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ PVC   150 τμχ 2,08 312,00

3 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ   13 ζεύγη 3,22 41,86

4 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   20 τμχ 24,19 483,80

5 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ   13 τμχ 8,06 104,78

6 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   26 τμχ 50,00 1.300,00

7 ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ   13 τμχ 48,39 629,07

8 ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΥΤΕΡ   26 τμχ 16,13 419,38

9 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1   60 τμχ 1,20 72,00

10 ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ    2 τμχ 48,39 96,78

11 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ   13 τμχ 44,35 576,61

12 ΦΟΡΜΑ ΕΡΓ. ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ     6 τμχ 36,29 217,74

13 ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ   26 τμχ 8,06 209,56

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

4.511,88

ΦΠΑ 24% 1.082,85

ΣΥΝΟΛΟ 5.594,73

Ποσοστό έκπτωσης

ΣΥΝΟΛΟ μετά από έκπτωση

Έλαβα γνώση και συμφωνώ με τους όρους της  υπ΄ αριθμ……./2019 τεχνικής 
έκθεσης και βάσει αυτής καταθέτω την προσφορά μου.             

 Κέα,  ....../...../2019

                                                              Ο προσφέρων


	1. Γάντια από νιτρίλιο (2 ζευγάρια)
	κα ημίσεως προσώπου προστασίας αναπνοής με φίλτρο Α1 Ρ3 ή Α2 Ρ3 (2τμχ)
	5. Ανακλαστικά γιλέκα (με λογότυπο Δήμου)*
	Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανακλαστικό υλικό με εκτύπωση στην πλάτη το λογότυπο του Δήμου. Υλικό κατασκευής 100% πολυεστέρας . Διαθέσιμα σε πορτοκαλί ή κίτρινο χρώμα .
	9. Νιτσεράδες (με λογότυπο Δήμου στο σακάκι)
	10. Μπλούζα κοντομάνικη βαμβακερή τύπου T-Shirt (με λογότυπο Δήμου)*

