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προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Σύμης» 
 

(με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο) 
 

 
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το 
εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Σύμης». Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχουν 
εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. πρωτ: 1700/30-5-2022 (ΑΔΑ: ΩΣΑΘΩΗΠ-ΥΡΟ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και υπ’ αριθ. 
πρωτ: 1701/30-5-2022 (ΑΔΑ: 66ΣΦΩΗΠ-ΑΑΥ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) οι βεβαιώσεις του 
Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων (ή προτάσεων) ανάληψης υποχρέωσης, 
για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και 
τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α Α-197 και α/α Α-198 αντίστοιχα. 
 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια στο mail: akisymi@yahoo.gr  
Από 30/05/2022 ημέρα Δευτέρα μέχρι τις 03/06/2022 ημέρα Παρασκευή στα γραφεία του Δήμου και έως  10:00 
π.μ.  
 
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, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα 
παρακάτω δικαιολογητικά ή την επισυναπτόμενη  Υπεύθυνη Δήλωση (ΥΔ) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο της εκάστοτε εταιρείας. Σε περίπτωση που μαζί με την προσφορά δεν προσκομίζεται η σχετική ΥΔ ή 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω, οι προσφορές θα απορρίπτονται. 
 
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων 
εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
β. Φορολογική ενημερότητα 
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
 
[Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 
του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 
107 του Ν.4497/2017)] 
 
Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να 
υποβάλλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν 
4782/2021) 
 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. 
 
Αρμόδιος υπάλληλος για την διενέργεια της προμήθειας και τυχόν διευκρινήσεων σχετικά με την Εκδήλωση 
Ενδιαφέροντος και τα είδη της προμήθειας είναι ο Μπαλασκάς Ελευθέριος (τηλ: 2246360413). 
 

mailto:akisymi@yahoo.gr




Η παρούσα θα αναρτηθεί στον «Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας» από σήμερα Δευτέρα 30/05/2022 έως 
και την ημέρα της διαδικασίας Παρασκευή 03/06/2022, στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων 
Συμβάσεων» καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας  www.symi.gr. 
 
 

Ο Δήμαρχος 
 

Παπακαλοδούκας Ελευθέριος 
           
 

 

Συνημμένα: 

 

1. Οι από 23/05/2022 τεχνικές προδιαγραφές και τεχνική έκθεση 
2. Ο από 23/05/2022 ενδεικτικός προϋπολογισμός 
3. Υ.Δ 
4. Το έντυπο προσφοράς.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Σύμη, 23/5/2022 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 
ΤΗΛ: 2246360413 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
 

Προμήθεια: Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων στο Δήμο Σύμης  
CPV: 35113400-3 

 
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε με σκοπό την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) και ειδικότερα μέσων προστασίας 
χεριών, προστατευτικής ενδυμασίας και λοιπών μέσων προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου, ανάλογα με 
τη θέση εργασίας τους. 
Τα είδη ατομικής προστασίας πρέπει να πληρούν τις ποιοτικές προϋποθέσεις των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται από: 
α) Το Π.Δ 396/94 άρθρο 5 και 9 
β) την ΚΥΑ 53361/11-10-06 και 
γ) την υπ’ αριθμό 43726/8-6-2019 ΚΥΑ «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α και β βαθμού και των 
νομικών προσώπων αυτών  και μέτρα προληπτικής ιατρικής» (ΦΕΚ 2208 Β) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμό 87669/13-
12-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4584 Β). 
Η χορήγηση ΜΑΠ θα γίνει ανάλογα με την ειδικότητα του κάθε εργαζόμενου και αφορά: 

• Το μόνιμο προσωπικό 

• Το προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ 

• Το προσωπικό ορισμένου χρόνου (ΙΔΧΟ) που περιλαμβάνει ο Δήμος για την κάλυψη εποχικών ή έκτακτων αναγκών 

(εργάτες καθαριότητας, οδηγούς οχημάτων, χειριστές μηχανημάτων, κλπ) 

Mέσα ατομική προστασίας δικαιούνται οι εργαζόμενοι: 
1. Στην καθαριότητα (οδοκαθαριστές, οδηγοί απορριμματοφόρων – φορτηγών, χειριστές μηχανημάτων, στη 

μεταφόρτωση απορριμμάτων) 

2. Στο τεχνικό (υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, τεχνίτες μεταλλικών κατασκευών, χειριστές μηχανημάτων έργων, 

επιβλέποντες μηχανικοί) 

3. Στο διοικητικό (καθαρίστριες) 

Ειδικότερα όσον αφορά τους εργαζόμενους μηχανικούς στις τεχνικές υπηρεσίες επισημαίνεται ότι, στο ΦΕΚ αναφέρεται, ότι 
δικαιούχοι ΜΑΠ είναι οι Πολ. Μηχ., Τοπογράφοι, που σημαίνει ότι και οι Αρχιτέκτονες και οι Μηχανολόγοι και οι Ηλεκτρολόγοι 
και οι Χημικοί Μηχανικοί (ΠΕ και ΤΕ), εφόσον βέβαια έχουν ορισθεί ως επιβλέποντες μηχανικοί εκτέλεσης έργων.  
Όλα τα είδη ατομικής προστασίας θα είναι καλής ποιότητας κατασκευασμένα από πρωτογενή υλικά και όλα τα προϊόντα που 
θα παραδοθούν από τους προμηθευτές, θα πρέπει να έχουν σήμανση CE, να αναγράφουν τον κατασκευαστή, τον κωδικό του 
προϊόντος και το μέγεθος αυτού. Επίσης θα υπάρχουν όλες οι απαραίτητες, κατά τον νόμο, σημάνσεις, που διασφαλίζουν την 
σωστή λειτουργία και ασφάλεια τους. 
Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών καθορίστηκαν με βάση τις καταστάσεις προσωπικού του Δήμου και τις υποδείξεις 
του Τεχνικού Ασφαλείας, αναφέρονται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης. 
Οι τιμές μονάδας για κάθε είδος, στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, εκτιμήθηκαν με βάση την έρευνα αγοράς που έγινε, στο 
ελεύθερο εμπόριο. 
Μειοδότης θα ανακηρυχθεί αυτός, με την χαμηλότερη οικονομική προσφορά, εφόσον αυτή πληρεί της τεχνικές προδιαγραφές 
της Υπηρεσίας.   
Η παρούσα προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 
 

• Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και είναι σε ισχύ με τον Ν. 4782/2021 

• Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» 

• Του Ν. 3463/2006 «Δημόσιος και Κοινοτικός Κώδικας» 

• Την ΚΥΑ 53361/02-10-2006 

• Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΤΤ36586/10-7-2007 (ΦΕΚ 1323/Β/30-7-2007) 

• Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 31119/19-5-2008 (ΦΕΚ 990/Β/28-5-2008) 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των 3.713,55 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (24%). 
Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τους κωδικούς ΚΑ: 20-6063  ποσού 4.000,00 €, και ΚΑ: 30-6063 ποσού 
3.000,00 € πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων  του Δήμου Σύμης για το έτος 2020, με τίτλο «Ένδυση εργατοτεχνικού 
προσωπικού»   του Δήμου Σύμης. 
Αναλυτικότερα η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά κωδικό πίστωσης έχει ως εξής: 
 
Κ.Α: 20-6063: 2.273,29 € (με ΦΠΑ 24%) 
Κ.Α: 30-6063: 1.440,26 € (με ΦΠΑ 24%) 
 





Η παράδοση των ειδών θα γίνεται συνολικά στην έδρα του Δήμου και θα παραλαμβάνεται από την αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής προμηθειών. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που 
ορίζει η σύμβαση. 
Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την παραλαβή των υλικών, με έκδοση χρηματικού 
εντάλματος πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσων εξοφλητικών τιμολογίων. Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες 
κρατήσεις καθώς και η κράτηση για φόρο εισοδήματος, πλην του ΦΠΑ που βαρύνει τον Δήμο. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καλύψει τις ανάγκες της υπηρεσίας στα υπό προμήθεια είδη και στα μεγέθη και στα χρώματα 
που θα ζητηθούν. Τα ακριβή μεγέθη στα είδη ατομικής προστασίας θα δοθούν στον ανάδοχο μετά την κατακύρωση της 
προμήθειας, αναλυτικά για κάθε είδος. 
Το είδος παραλαμβάνεται οριστικά εάν συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί ότι είναι κατάλληλο 
για το σκοπό που προορίζεται.  Σε περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές, αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η 
υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάσταση τους με 
είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.  
Τα υπό προμήθεια είδη θα μεταφερθούν σε χώρο που θα ορισθεί από το τμήμα προμηθειών του Δήμου με φροντίδα και έξοδα 
του προμηθευτή. Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να προμηθεύσει τα είδη και τα μεγέθη που θα του ζητηθούν ή σε 
περίπτωση που παρατηρηθεί καθυστέρηση στην παράδοση των ειδών, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή 
έκπτωτο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Η παραλαβή τους  θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 
Ως χρόνος παραδόσεως ορίζεται το διάστημα των (2) μηνών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. 
Καθώς ο προϋπολογισμός της προμήθειας με βάση την παρούσα συνταχθείσα μελέτη είναι κάτω από 30.000,00€ (Π.Δ. 294/96 
άρθρο 2 παρ. 13-VIII ΚΥΑ 27319/2002,ΦΕΚ 945/Β) δύναται να ακολουθηθεί η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση 
Δημάρχου. 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

Μπαλασκάς Ελευθέριος 
Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Σύμη, 23/5/2022 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 
ΤΗΛ: 2246360413 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Προμήθεια: Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων στο Δήμο Σύμης  
CPV: 35113400-3 

 
Τα προμηθευόμενα είδη θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα, καλής ποιότητας και αισθητικής, χωρίς βλάβες ή 
ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές. 
Γενικότερα τα εικονόσημα, ανάλογα με το είδος προστασίας των ΜΑΠ φαίνονται στον παρακάτω πίνακα και ακολουθούν οι 
τεχνικές προδιαγραφές για τα υπό προμήθεια ΜΑΠ, με τη σήμανση και τα πρότυπα, σύμφωνα με την ΚΥΑ 53361/2-10-2006.  

 
 Προστασία από μηχανικούς κινδύνους. 
 
 
 
 
 
 Προστασία από χημικές ουσίες 
 
 
 
 Προστασία από μικροοργανισμούς 
 
 
 
 
 

 Σήμα διεύθυνσης ηλεκτροτεχνικής επιτροπής 
 
  

 
Εικονόσημα για αδιαβροχοποίηση – διαπνοή 
 
 
 
 

 
 
 Για ανακλαστικές ενδυμασίες 
 
 
 
 
1. Γάντια δερματοπάνινα 
1.1 Πεδίο χρήσης 

Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπιέσεις, εκδορές) σε 
στεγνό περιβάλλον όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα, οικοδόμοι, σε κήπους, μηχανοτεχνίτες. Συγκεκριμένα, 
στους οδοκαθαριστές, εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, οδηγούς απορριμματοφόρων, εργάτες 
κήπων, κηπουρούς, συνεργεία συντήρησης απορριμματοφόρων, στους απασχολούμενους με τη μεταφόρτωση 
απορριμμάτων, με την επεξεργασία, διαλογή, καταστροφή απορριμμάτων, την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, 
την ταφή, εκταφή νεκρών, σε οικοδομικές εργασίες και στους οδηγούς φορτηγών. 
1.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Διαστάσεις: Μήκος περίπου 2 - 25 cm και πάχος 1 - 1,2 mm. 
Υλικό κατασκευής: παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας από επεξεργασμένο βόειο δέρμα, με ενίσχυση στην παλάμη, 
δείκτη και αντίχειρα, μανσέτα και εξωτερικό μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης στο άνω 
μέρος της παλάμης. 





Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών: 

• 2 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 2 (διάτρηση) 

1.3 Σήμανση 

• CE προϊόντος, 

• προμηθευτής, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, 

• εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, και 

• κωδικοί μηχανικών αντοχών 2, 1, 2, 2 

1.4 Πρότυπα: ΕΝ - 388, ΕΝ - 420 
  

2. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ 
2.1 Πεδίο χρήσης 
Για προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς (στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες συγκομιδής και 
αποκομιδής απορριμμάτων, για εργαζόμενους στους ψεκασμούς). 
2.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Διαστάσεις: Μήκος περίπου 30 cm και πάχος 0.5 mm. 
Υλικό κατασκευής: εξωτερικά νιτρίλιο, εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. Ελάχιστα 
επίπεδα μηχανικών αντοχών: 

• (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 1 (διάτρηση) 

2.3 Σήμανση 

• CE προϊόντος, 
• προμηθευτής, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, 

• εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, χημικές ουσίες, & μικροοργανισμούς 

• κωδικοί μηχανικών αντοχών 3, 1, 1 

2.4 Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420 
 
3. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ 
3.1 Πεδίο χρήσης 
Εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος της παλάμης μπορεί να εκτεθεί σε χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον, όπως στα 
συνεργεία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον, σε υδραυλικούς και σε βαφές. 

3.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Μήκος περίπου 20-25cm. Εμπρός μέρος παλάμης από νιτρίλιο, ώστε να προστατεύει από χημικές ουσίες, ενώ το 
πίσω από ύφασμα ώστε να είναι πιο εύχρηστο. 
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών: 

• 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάτρηση), 2 (διάσχιση) 
3.3 Σήμανση 

• CE προιόντος, 

• προμηθευτής, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, 

• εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, 

• κωδικοί μηχανικών αντοχών 3, 1, 2,2 

 

4. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC 
4.1 Πεδίο χρήσης 
Για προστασία από χημικούς, μηχανικούς & βιολογικούς κινδύνους (στους οδοκαθαριστές, εργάτες συγκομιδής και 
αποκομιδής απορριμμάτων, οδηγούς απορριμματοφόρων, εργάτες κήπων, συνεργεία συντήρησης 
απορριμματοφόρων, στους απασχολούμενους με τη μεταφόρτωση απορριμμάτων, με την επεξεργασία, διαλογή, 
καταστροφή απορριμμάτων, την υγειονομική ταφή 





των απορριμμάτων, την ταφή, εκταφή νεκρών, σε οικοδομικές εργασίες και στους οδηγούς φορτηγών, οι χειριστές 
μηχανημάτων έργου, και οι επιστάτες καθαριότητας και στους απασχολούμενους με τον καθαρισμό των κάδων 
απορριμμάτων και των οχημάτων και με τον καθαρισμό και τη συντήρηση των χώρων νεκροταφείου) 
4.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Διαστάσεις: μήκος: περ.30 εκ., πάχος: 1 mm. 
Υλικό κατασκευής: εξωτερικά PVC (πολυβυνιλοχλωρίδιο ή κοινώς βυνίλιο), εσωτερική επένδυση από 
ανθιδρωτικό υλικό 
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών: 

• 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 1 (διάτρηση) 

4.3 Σήμανση 

• CE προϊόντος, 

• προμηθευτής, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, 

• εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, χημικές ουσίες, & μικροοργανισμούς 

• κωδικοί μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1 
4.4 Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-374 

 
5. ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
5.1 Πεδίο χρήσης 
Για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών (στους οδοκαθαριστές, εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής 
απορριμμάτων, στις καθαρίστριες εσωτερικών χώρων, στους απασχολούμενους στην αποχέτευση). 

5.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Διαστάσεις: μήκος: περ.20 εκ. 
Υλικό κατασκευής: νιτρίλιο, χρώμα μαύρο (χωρίς πούδρα) Επίπεδα μηχανικών 
αντοχών: Ανθεκτικά για βιομηχανική χρήση 
5.3 Σήμανση 

• CE προϊόντος, 

• προμηθευτής, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, 

• εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες, & μικροοργανισμούς 

5.4 Πρότυπα : ΕΝ-374 
 
6. ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 
6.1 Πεδίο χρήσης 
Σε συγκολλήσεις για προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα, μικρές εκτοξεύσεις λιωμένων 
μετάλλων. 
6.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Διαστάσεις: μήκος: περ.40 εκ. 
Υλικό κατασκευής: ειδικά επεξεργασμένο δέρμα με εσωτερική επένδυση Ελάχιστα 
επίπεδα μηχανικών αντοχών: 
3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 1 (διάτρηση) Ελάχιστα 
επίπεδα θερμικών αντοχών: 
3 (καύση), 1 (επαφή με θερμές επιφάνειες), 3 (θερμότητα με αγωγή), 1 (ακτινοβολούμενη 
θερμότητα), 4 (μικρές εκτοξεύσεις τηγμένου μετάλλου), Χ (μεγάλες εκτοξεύσεις τηγμένου μετάλλου) 
6.3 Σήμανση 

• CE προϊόντος, 

• προμηθευτής, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, 

• εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, προστασία από θερμότητα 

• κωδικοί μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1 

• κωδικοί θερμικών αντοχών 3, 1, 3, 1, 4, Χ 
6.4 Πρότυπα : ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-407 
 
7. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ - ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ (ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ) 
7.1 Πεδίο χρήσης 
Σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούμενα οχήματα (στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής 
απορριμμάτων, στους απασχολούμενους στις ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις, συντήρηση οδών, στη σήμανση 
οδών, στην επίβλεψη έργων, στους εργάτες κήπων και στους φύλακες εξωτερικών χώρων). 

7.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα, ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, με δύο οριζόντιες λωρίδες 
από ειδικό ανακλαστικό υλικό. 
Στο γιλέκο θα αναγράφεται το λογότυπο «ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ» (σε συνεννόηση με το Δήμο) και ότι άλλο ζητηθεί. 
Υλικό κατασκευής: βαμβάκι (15 %) και πολυεστέρας (85 %) 
7.3 Σήμανση 

• CE προϊόντος, 

• κατασκευαστής, έτος κατασκευής, 





• επιφάνεια ανακλαστικού υλικού κατηγορία 2, 

• συντελεστής αντανάκλασης κλάση 2 
7.4 Πρότυπα: ΕΝ-340 και ΕΝ-471 
 
8. ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ - ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ (ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ) 
8.1 Πεδίο χρήσης 

Στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και τους υγρούς χώρους, στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες 
καθαριότητας, στους εργάτες κήπων και τους κηπουρούς, στους απασχολούμενους με τα ασφαλτικά. (σε όλους τους 
εργαζόμενους στα τεχνικά συνεργεία) 
8.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Διευκρινίζεται ότι η νιτσεράδα περιλαμβάνει πάνω και κάτω μέρος (χιτώνιο, παντελόνι). Το χιτώνιο θα φέρει 
ανακλαστικές λωρίδες. Θα διαθέτει κουκούλα η οποία, όταν δεν χρησιμοποιείται, θα τοποθετείται σε θήκη που θα 
είναι στο πίσω μέρος της νιτσεράδας. Θα κλείνει με Velcro ή φερμουάρ, ή πρες μπουτόν και θα διαθέτει τσέπες 
εσωτερικές, εξωτερικές ή συνδυασμό τους. Στο πίσω μέρος του σακακιού θα αναγράφεται το λογότυπο «Δήμος 
Βέροιας» και ότι άλλο απαιτηθεί. Το παντελόνι θα φέρει ανακλαστικές λωρίδες, θα διαθέτει ελαστική μέση με φαρδύ 
λάστιχο στη μέση και θα φέρει υλικό κατασκευής nylon, pvc, polyester, PU (πολυουρεθάνη) ή συνδυασμός τους. Οι 
ενώσεις της νιτσεράδας θα είναι με θερμοκόλληση ή με θερμοκαλυμμένες ραφές. 

Επίπεδα μηχανικών αντοχών: αδιαβροχοποίηση 3, διαπνοή 3. 
8.3 Σήμανση 

• Εικονόσημα μηχανικών αντοχών 
8.4 Πρότυπα: ΕΝ-343 
 
9. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
9.1 Πεδίο χρήσης 
Σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων (οδοκαθαριστές, εργάτες αποκομιδής, εργάτες νεκροταφείων, 
εργάτες πρασίνου, τεχνίτες και τεχνικούς που εκτείθονται σε εξωτερικές εργασίας). 

9.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Παντελόνι εργασίας κατασκευασμένο από 98% βαμβάκι κ 2% ελαστάν για μέγιστη άνεση ελευθερίας κινήσεων 
και ελαστικότητα. 
Τσέπες και υποδοχές πολλαπλών χρήσεων με διπλές ραφές σε όλο το μήκος του. 
Ύφασμα ανθεκτικό στο σχίσιμο και με καλή αναπνοή. Θα φέρει ανακλαστικές ταινίες ύψους περίπου 6,5 
εκατοστών. 
Μεγέθη και χρώμα κατόπιν συνεννόησης με τους αρμοδίους του Δήμου. Βαμβακερό 
ύφασμα 255 gr. 

9.3 Σήμανση 

• CE 
 
10. ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΑ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ - ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ (ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ) 
10.1 Πεδίο χρήσης 
Σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων (οδοκαθαριστές, εργάτες αποκομιδής, εργάτες νεκροταφείων, 
εργάτες πρασίνου, τεχνίτες και τεχνικούς που εκτίθενται σε εξωτερικές εργασίας). 
10.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Μπλουζάκι κοντομάνικο (T-shirt) χρώματος καθ’ υπόδειξη του Δήμου βαμβακερό από 100% υδρόφιλο βαμβάκι 
βάρους μέχρι 185 gr με το λογότυπο του Δήμου και ότι άλλο απαιτηθεί. 

10.3 Σήμανση 

• CE 
 
11. ΜΠΟΥΦΑΝ ΨΥΧΟΥΣ - ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ (ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ) 
11.1 Πεδίο χρήσης 
Σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων (οδοκαθαριστές, εργάτες αποκομιδής, εργάτες νεκροταφείων, 
εργάτες πρασίνου, τεχνίτες και τεχνικούς που εκτίθενται σε εξωτερικές εργασίας για προστασία από βροχή και ψύχος). 
11.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά 
100%polyester 

Μεγέθη κατόπιν συνεννόησης με το Δήμο 
Θα έχει κουκούλα, η οποία όταν δεν χρησιμοποιείται τοποθετείται σε θήκη που είναι στο πίσω µέρος του μπουφάν, 
θα κλείνει µε αμφίδρομο φερμουάρ και θα διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις εξωτερικές τσέπες. 
Θα έχει εσωτερικό γιλέκο προσθαφαιρούµενο ίδιου χρώματος με το εξωτερικό μέρος, του οποίου τα µμανίκια θα 
είναι αποσπώμενα. 
Θα φέρει ανακλαστικές ταινίες ύψους περίπου 6,5 εκατοστών. 

Τα επίπεδα αντοχών θα είναι: 
Αδιαβροχοποίηση 3 και Διαπνοή 3 
Θα είναι χρώματος φθορίζον πορτοκαλί µε µπλέ ή φθορίζον κίτρινο µε µπλέ, κατά επιλογή της Υπηρεσίας. 
11.3 Πρότυπα: ΕΝ ISO 20471 κλάση 3 και EN343 κλάση 3 





 

12. ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΛΟΣΩΜΗ – ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ «ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ» 
12.1 Πεδίο χρήσης 
Σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων (οδοκαθαριστές, εργάτες αποκομιδής, εργάτες νεκροταφείων, 
εργάτες πρασίνου, τεχνίτες και τεχνικούς που εκτείθονται σε εξωτερικές εργασίας). 
12.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Η ολόσωμη φόρμα θα πρέπει να είναι από 100% ανθεκτικό βαμβακερό ύφασμα υψηλής ποιότητας που διευκολύνει 
τις δύσκολες εργασίες. 
Στην μέση θα πρέπει να φέρει λάστιχο τύπου φυσαρμόνικα για ευκολία κατά την εργασία σε γονατιστή θέση. 
Ολόσωμη φόρμα, λάστιχα στις μανσέτες- αστραγάλους-μέση, ύφασμα ανθεκτικό στο σχίσιμο και με καλή αναπνοή. Θα 
φέρει ανακλαστικές ταινίες πλάτους περίπου 6,5 εκατοστών. 
Θα κλείνει με φερμουάρ και θα έχει διπλές ραφές 
Η φόρμα θα φέρει τύπωμα με το λογότυπο του Δήμου, εμπρός και πίσω σε διάσταση 5Χ30cm, (σε συνεννόηση με το Δήμο) 
και ότι άλλο ζητηθεί. 
12.3 Σήμανση 

• CE 
12.4 Πρότυπα: ΕΝ-340 
 
13. ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 

13.1 Πεδίο χρήσης 
Σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων (στους υδραυλικούς, οικοδόμους, σιδεράδες, ξυλουργούς, 
ηλεκτρολόγους, ελαιοχρωματιστές κ.λ.π.) 
13.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Υλικό κατασκευής: 
Εσωτερικά από υλικό που επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος, και εξωτερικά από υλικό αντιολισθητικό, εύκαμπτο, 
ανθεκτικό στην τριβή και τις χημικές ουσίες. 
Τα δύο άκρα των επιγονατίδων θα συνδέονται, με δύο ζεύγη ιμάντων που θα κλείνουν με ταινίες Velcro. 
 
14. Γυαλιά μάσκα Goggles  
14.1 Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές  ουσίες        (υγρές ή σκόνες)  ή και από μηχανικούς 
κινδύνους (τροχός, τόρνος κ.α).       
 14.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά : Οπτικός δίσκος, αρκετά μεγάλος που να μην εμποδίζει την  ορατότητα με αντιθαμβωτική 
επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής, πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι 
και οπές έμμεσου αερισμού. Υλικό κατασκευής: πολυμερές. 
14.3 Σήμανση : 
Στο πλαίσιο :          

• CE         

• Κατασκευαστής, έτος κατασκευής 

• BT Μηχανική αντοχή 

• 3  Προστασία από υγρές χημικές ουσίες 

• Προστασία από σκόνη 

• 9  Προστασία από λιωμένα μέταλλα 
 Στον οπτικό δίσκο: 

• Οπτική κλάση 

• ΒT  Μηχανική  αντοχή 

• K  Προστασία έναντι τριβής 

• Ν  Αντιθαμβωτική  επένδυση 

• 9  Προστασία από λιωμένα μέταλλα 
14.4 Πρότυπα:  ΕΝ 166 
 
15. Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινιβολία  
15.1 Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες. 
15.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά : Οπτικός δίσκος με προστασία έναντι ηλιακή ακτινοβολίας, υλικό κατασκευής: πολυκαρβονικό. 
Επαρκής μηχανική αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή. 
15.3 Σήμανση: 
Στους βραχίονες : 
❖CE,Κατασκευαστής, έτος κατασκευής(Στο χαρτοκιβώτιο). 
 F μηχανική αντοχή 
Στον οπτικό δίσκο: 
1 οπτική κλάση 
6-2,6-2,5  συμβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας, συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου 
φάσματος,F μηχανική αντοχή, 
Κ Προστασία έναντι της τριβής 
15.4 Πρότυπα ΕΝ 166, EN 169,EN 170,EN172 





 
16. Φιλτρόμασκα Ρ1 ενεργού άνθρακα 
16.1 Πεδίο χρήσης : Για την προστασία αναπνοής για απασχολούμενους σε εργασίες συγκολλήσεων  που απαιτούν προστασία 
μόνο από σκόνη, αποκομιδής απορριμμάτων (εργάτες και οδηγοί, οδοκαθαριστές, τεχνίτες και εργάτες κήπων, εργαζόμενοι 
καθαρισμού εσωτερικών χώρων, και γενικά εργασίες που απαιτούν προστασία από αδρανή σκόνη. 
16.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά : Μάσκα  με  ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό με διπλό ιμάντα 
προσαρμογής που καλύπτει  μύτη, στόμα, και πηγούνι. Εσωτερικό στεγανοποιητικό αφρώδες στη μύτη και έλασμα για 
καλύτερη εφαρμογή. Φέρει βαλβίδα εκπνοής και επίστρωση ενεργού άνθρακα. Δε μειώνει το οπτικό πεδίο του χρήστη και 
επιτρέπει τη χρήση προστατευτικών γυαλιών. 
Διατίθεται σε συσκευασίες  ανά 8 τεμάχια.  Αν  τηρηθούν  οι κανόνες  υγιεινής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι ότου ο χρήστης 
αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του. 
16.3 Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής :  

• CE 

• FFP1 

• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής 

• Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης 

16.4 Πρότυπο ΕΝ 149 
 
17. Καπέλα:  
17.1 Πεδίο χρήσης στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων. 
17.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Βαμβακερό 100% από ύφασμα καλής ποιότητας (τύπου jockey) που παρέχει προστασία από 
τον ήλιο. Εφαρμόζει με ειδικό κλιπ στο πίσω μέρος του καπέλου. 
17.3 Σήμανση:  
Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος. 
 
18. Γαλότσες 
18.2 Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες. 
18.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό,  με αντιολισθητική σόλα, προστατευτικά  δακτύλων 
έναντι κρούσης 200 J και προστατευτικό έναντι διάτρησης.  
Μεγέθη: 39-47 
 
 
18.3 Σήμανση: 
CE 
Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος ,έτος κατασκευής(Στο χαρτοκιβώτιο). 
Mέγεθος 
Το σύμβολο S5 που συμβολίζει: 
Προστασία δακτύλων ,Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα  
Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού, Προστασία της σόλας  εναντι διάτρησης, αντιστατικές ιδιότητες  
18.4 Πρότυπα ΕΝ ISO 20344, ΕΝ ISO 20345 
 
19.  Άρβυλα ασφαλείας χωρίς μεταλλικά μέρη 
19.1 Πεδίο χρήσης : Για όλες τις εργασίες. 
19.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο, με ύψος που προστατεύει τα σφυρά, με  προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων 
συνθετικό και αντιολισθητική σόλα από πολυουρεθάνη. Είναι ελαφριά και εύχρηστα. 
Ειδικότερα: 

• Προστατεύουν το πόδι από εξωτερικές αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν κακώσεις. Το προστατευτικό κάλυμμα 

δακτύλων είναι ενίσχυση με αντοχή σε κρούση 200 Joule, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 20345 και 

ειδικότερα σε αυτές που αντιστοιχούν σε βαθμό προστασίας S3. 

• Τόσο το προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων όσο και η προστασία της σόλα έναντι διάτρησης με κατάλληλη ενίσχυση 

κατά μήκος του πέλματος είναι μη μεταλλική ώστε τα άρβυλα να είναι ελαφρύτερα και με πιο εύκαμπτη σόλα από 

αυτά με μεταλλικές ενισχύσεις, και αφετέρου με μηχανικές αντοχές σε κρούση και διάτρηση ίσες με αυτές που 

αντιστοιχούν σε βαθμό προστασίας S3. 

• Είναι κατασκευασμένα από δέρμα, ώστε να προσφέρουν άνεση, καλύπτοντας παράλληλα τις προδιαγραφές, που 

αντιστοιχούν σε βαθμό προστασίας S3. 

• Είναι αδιάβροχα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 20345και ειδικότερα σε αυτές που αντιστοιχούν σε 

βαθμό προστασίας S3. Πιο συγκεκριμένα, φέρουν αδιαβροχοποιημένες ραφές στα σημεία ένωσης των δερμάτων, οι 

οποίες αποτρέπουν την εισροή υδάτων και υγρασίας εντός του αρβύλου. Με αυτόν τον τρόπο θα καλύπτουν τις 

ανάγκες των δικαιούχων που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους, καθώς θα προστατεύουν τα πόδια τους από βροχή 

και γενικά από κάθε επαφή με την υγρασία. 

• Η σόλα είναι κατασκευασμένη κατά τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζει αντοχή σε λάδια, πετρελαιοειδή, 

υδρογονάνθρακες, οξέα και άλλα χημικά, αντοχή στην υδρόλυση και την τριβή και να προσφέρει επαρκή προστασία 

από κραδασμούς. Το εσωτερικό της σόλας είναι απορροφητικό, κατά της εφίδρωσης με ανατομική μορφή. 





• Το πέλμα του ημιάρβυλου είναι αντιολισθητικό. 

• Η γλώσσα του ημιάρβυλου είναι κατασκευασμένη από φυσικό δέρμα πάχους 1mm περίπου. 

• Η σύσφιξη του ημιάρβυλου στο πόδι γίνεται με κορδόνι. 

• Είναι αντιστατικά, ώστε να ελαχιστοποιούν τις ηλεκτροστατικές φορτίσεις, διοχετεύοντας τα ηλεκτροστατικά φορτία, 

απομακρύνοντας έτσι τον κίνδυνο ανάφλεξης με σπινθήρα. 

• Κάθε ζεύγος ημιαρβύλων παραδίδεται σε ανεξάρτητο κουτί. 

19.3 Σήμανση: 

• CE 

• Κατασκευαστής ,κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος. 

• Το σύμβολο S3 που συμβολίζει: 

• Προστασία δακτύλων 

• Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα 

• Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού. 

• Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης 

• Αντιστατικές ιδιότητες 

• Στη σόλα oil resistant 

19.4  Πρότυπα: ΕΝ 20344, ΕΝ 20345 
 
20. Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης ηλεκτρονική  
20.1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 
 
Κατά την έναρξη της συγκόλλησης ο βαθμός σκίασης είναι χαμηλός και μεταβάλλεται αυτόματα στον προκαθορισμένο βαθμό 
σκίασης 
 20. 2 Πρότυπο: ΕΝ 175 ΕΝ379 
Κωδικός προϊόντος: 
Βαθμός σκίασης πριν την έναρξη: 4 
Ο βαθμός σκίασης κατά την έναρξη της συγκόλλησης θα μεταβάλλεται αυτόματα στον προκαθορισμένο βαθμό σκίασης 9-13  
 
21. Ωτοασπίδες:  
21.1 Πεδίο χρήσης: για εργαζόμενους που κάνουν χρήση μηχανημάτων με θόρυβο, όπως ηλεκτροσυγκολλητές και σιδεράς 
(χρήση τροχού), ηλεκτρολόγους, τεχνίτες κήπων, και οικοδόμους. 
21.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά: κέλυφος από συνθετικό υλικό και στεφάνη στήριξης στο κεφάλι. Θα έχουν ανθιδρωτικές 
επενδύσεις στους δακτυλίους που έρχονται σε επαφή με το έξω τους για να είναι πιο εύχρηστες. 
21.3 Σήμανση:  
Πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:  
CE 
Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 
21.4 Πρότυπα:  ΕΝ 352-1 
  
22. Κράνoς προστασίας με οπές 
22.1 Πεδίο χρήσης : Σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα και ύψη  , σε ηλεκτρολογικές εργασίες. 
22.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά : Το εξωτερικό κέλυφος αποτελείται από συνθετικό υλικό , για να είναι περισσότερο εργονομικό 
πρέπει εξασφαλίζει προστασία από κρούσεις πλευρική, εμπρόσθια και οπίσθια 
❖Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος είναι από συνθετικές ίνες. 
❖Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα γίνεται με κοχλία μίας κίνησης ,για να ρυθμίζεται και αφού έχει φορεθεί. 
❖Στον ιμάντα προσώπου υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρμα, η οποία μπορεί να αντικαθίσταται  και να πλένεται . 
❖Η μετάβαση στη λειτουργία EN397 ρυθμίζει τη δύναμη απελευθέρωσης του υποσιάγωνου σε λιγότερο από 25daN, (250N), 
επιτρέποντας την αποδέσμευση του chinstrap σε περίπτωση ασφυξίας, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πνιγμού.  
❖Η μετάβαση στη λειτουργία EN12492 ρυθμίζει τη δύναμη απελευθέρωσης απελευθέρωσης του υποσιάγωνου σε 
περισσότερο από 25daN, (250N), αποτρέποντας την απελευθέρωση του υποσιάγωνου  και τον περιορισμό του κινδύνου 
απώλειας του κράνους σας ενώ εργάζεστε σε ύψος. 
❖EN397 MM LD -40 ° C, EN50365, EN12492 -40 ° C, ANSI Z89.1 Τύπος 1 Κατηγορία C HT LT -40 ° C.  
Διάρκεια ασφαλούς χρήσης: 5 χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής 
22.3 Σήμανση: 
❖CE 
❖Κατασκευαστής , Κωδικός προϊόντος ,Έτος κατασκευής(αναγράφεται πάνω στο κράνος) 
❖1000 vac (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα ) 
❖CLASS 0 
❖Σύμβολο ΜΜ: προστασία από λιωμένα μέταλλα 
❖22.4 Πρότυπα ΕΝ 397, MM LD -40 ° C, EN50365, EN12492 -40 ° C, ANSI Z89.1 Τύπος 1 Κατηγορία C HT LT -40° C. 
Επίσης υπάρχει αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά με πληροφορίες για την  ασφαλή χρήση, συντήρηση και αποθήκευση.  
 

 





 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

Μπαλασκάς Ελευθέριος 
Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός 





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Σύμη, 23/5/2022 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 
ΤΗΛ: 2246360413 
FAX: 2246071386 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Προμήθεια: Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων στο Δήμο Σύμης  
Κ.Α. 20-6063, Κ.Α. 30-6063 

 CPV: 35113400-3 
 

α/α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Καθαρή 
αξία 

ΚΑ: 20-6063 (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

1. ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ ΖΕΥΓΟΣ 10,00 3,50 35,00 

2.  
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ 
ΝΙΤΡΙΛΙΟ 

ΖΕΥΓΟΣ 15,00 2,00 30,00 

3. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΖΕΥΓΟΣ 20,00 3,50 70,00 

4. 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 
ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

ΤΜΧ 3,00 15,00 45,00 

5. 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ P1 ΕΝΕΡΓΟΥ 
ΑΝΘΡΑΚΑ 

ΤΜΧ 25,00 2,50 62,50 

6. 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ ΜΕ 
ΛΟΓΟΤΥΠΟ «ΔΗΜΟΣ 
ΣΥΜΗΣ» 

ΤΜΧ 12,00 15,00 180,00 

7. ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΤΜΧ 2,00 14,00 28,00 

8. ΚΑΠΕΛΑ ΤΜΧ 6,00 2,80 16,80 

9. 
ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ 
«ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ»  

ΤΜΧ 6,00 32,00 192,00 

10. ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 6,00 20,00 120,00 

11. 
ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ 

ΖΕΥΓΟΣ 6,00 45,00 270,00 

12. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΧ 12,00 18,00 216,00 

13. 
ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ 
ΛΟΓΟΤΥΠΟ «ΔΗΜΟΣ 
ΣΥΜΗΣ»  

ΤΜΧ 8,00 45,00 360,00 

14. 
ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΟΛΟΣΩΜΗ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ 
«ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ» 

ΤΜΧ 2,00 32,00 64,00 

15. 
ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ ΜΠΟΥΖΑΚΙ 
(T-shirt) ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ 
«ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ» 

ΤΜΧ 12,00 12,00 144,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.833,30 

ΦΠΑ (24%) 439,99 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.273,29 

 
 

α/α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Καθαρή 
αξία 

ΚΑ: 30-6063 (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 

1. ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ ΖΕΥΓΟΣ 10,00 3,50 35,00 

2. ΓΑΝΤΙΑ PVC ΖΕΥΓΟΣ 10,00 2,50 25,00 

3.  
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ 
ΝΙΤΡΙΛΙΟ 

ΖΕΥΓΟΣ 10,00 2,00 20,00 

4. 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ (συσκ 100 τεμ) 

ΚΟΥΤΙ (100 
τεμ) 

6,00 12,00 72,00 

5. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΖΕΥΓΟΣ 15,00 3,50 52,50 

6. ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΖΕΥΓΟΣ 2,00 12,00 24,00 





7. 
ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ 
ΟΠΕΣ 

ΤΜΧ 3,00 15,00 45,00 

8. ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΑ Goggles ΤΜΧ 4,00 12,00 48,00 

9. 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 
ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

ΤΜΧ 2,00 15,00 30,00 

10. 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ ΜΕ 
ΛΟΓΟΤΥΠΟ «ΔΗΜΟΣ 
ΣΥΜΗΣ» 

ΤΜΧ 10,00 15,00 150,00 

11. ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΤΜΧ 2,00 14,00 28,00 

12. ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 4,00 12,00 48,00 

13. ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 4,00 20,00 80,00 

14. 
ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ 

ΖΕΥΓΟΣ 5,00 45,00 225,00 

15. 
ΜΑΣΚΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΤΜΧ 1,00 35,00 35,00 

16. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΧ 6,00 18,00 108,00 

17. 
ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΟΛΟΣΩΜΗ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ 
«ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ»  

ΤΜΧ 2,00 32,00 64,00 

18. 
ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ ΜΠΟΥΖΑΚΙ 
(T-shirt) ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ 
«ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ» 

ΤΜΧ 6,00 12,00 72,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.161,50 

ΦΠΑ (24%) 278,76 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.440,26 

 
 
Στην παραπάνω εκτιμώμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, και τα μεταφορικά 
έξοδα. 
 
Για το παρόν έτος υπάρχει στον προϋπολογισμό του Δήμου, πίστωση στον ΚΑ: 20-6063  το ποσό των 
4.000,00 € και στον ΚΑ: 30-6063 το ποσό των 3.000,00 συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (24%). 
 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
Μπαλασκάς  Ελευθέριος 

Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 

ΤΗΛ. 2246360413 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :  

ΕΔΡΑ :  

ΟΔΟΣ – 
ΑΡΙΘΜΟΣ : 

 

Τ.Κ :  

Α.Φ.Μ :  

Δ.Ο.Υ :  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :  

Ε-MAIL :  

 

α/α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Καθαρή 
αξία 

ΚΑ: 20-6063 (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

1. ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ ΖΕΥΓΟΣ 10,00   

2.  
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ 
ΝΙΤΡΙΛΙΟ 

ΖΕΥΓΟΣ 15,00   

3. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΖΕΥΓΟΣ 20,00   

4. 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 
ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

ΤΜΧ 3,00   

5. 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ P1 ΕΝΕΡΓΟΥ 
ΑΝΘΡΑΚΑ 

ΤΜΧ 25,00   

6. 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ ΜΕ 
ΛΟΓΟΤΥΠΟ «ΔΗΜΟΣ 
ΣΥΜΗΣ» 

ΤΜΧ 12,00   

7. ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΤΜΧ 2,00   

8. ΚΑΠΕΛΑ ΤΜΧ 6,00   

9. 
ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ 
«ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ»  

ΤΜΧ 6,00   

10. ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 6,00   

11. 
ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ 

ΖΕΥΓΟΣ 6,00   

12. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΧ 12,00   

13. 
ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ 
ΛΟΓΟΤΥΠΟ «ΔΗΜΟΣ 
ΣΥΜΗΣ»  

ΤΜΧ 8,00   

14. 
ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΟΛΟΣΩΜΗ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ 
«ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ» 

ΤΜΧ 2,00   

15. 
ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ ΜΠΟΥΖΑΚΙ 
(T-shirt) ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ 
«ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ» 

ΤΜΧ 12,00   

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ (24%)  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 





α/α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Καθαρή 
αξία 

ΚΑ: 30-6063 (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 

1. ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ ΖΕΥΓΟΣ 10,00   

2. ΓΑΝΤΙΑ PVC ΖΕΥΓΟΣ 10,00   

3.  
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ 
ΝΙΤΡΙΛΙΟ 

ΖΕΥΓΟΣ 10,00   

4. 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ (συσκ 100 τεμ) 

ΚΟΥΤΙ (100 
τεμ) 

6,00   

5. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΖΕΥΓΟΣ 15,00   

6. ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΖΕΥΓΟΣ 2,00   

7. 
ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ 
ΟΠΕΣ 

ΤΜΧ 3,00   

8. ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΑ Goggles ΤΜΧ 4,00   

9. 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 
ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

ΤΜΧ 2,00   

10. 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ ΜΕ 
ΛΟΓΟΤΥΠΟ «ΔΗΜΟΣ 
ΣΥΜΗΣ» 

ΤΜΧ 10,00   

11. ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΤΜΧ 2,00   

12. ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 4,00   

13. ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 4,00   

14. 
ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ 

ΖΕΥΓΟΣ 5,00   

15. 
ΜΑΣΚΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΤΜΧ 1,00   

16. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΧ 6,00   

17. 
ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΟΛΟΣΩΜΗ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ 
«ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ»  

ΤΜΧ 2,00   

18. 
ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ ΜΠΟΥΖΑΚΙ 
(T-shirt) ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ 
«ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ» 

ΤΜΧ 6,00   

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ (24%)  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

 
 

Σύμη, ......../......./2022 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 





ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

 (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986)  

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3)  , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986 δηλώνω ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο μου ή για την επιχείρηση που εκπροσωπώ λόγοι αποκλεισμού από τις 
διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ήτοι:  
 
α) δεν έχω καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για: 
 

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή δωροδοκία ή απάτη ή τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα 
με τρομοκρατικές δραστηριότητες ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας  ή παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

β) δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό να 
έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.   
γ) δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης , τόσο την κύρια 
όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
 
Σε περίπτωση που αναδειχθώ μειοδότης, θα προσκομίσω πριν την ανάθεση τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αυτή αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, ββ) στις περίπτωσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
β Φορολογική ενημερότητα. 
 
γ Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν.4412/2016). 
 
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του 
Ν.4412/2016). 
 

Ημερομηνία: ……………..2022 

Ο – Η Δηλ. 

 
 

(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 

εαυτό του ή σε άλλο περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.  

 

 

 

 

ΠΡΟΣ(1): ΔΗΜΟ ΣΥΜΗΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

ΑΦΜ:  Δ.Ο.Υ:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιότυπου (Fax): 

 Δ/νση 

Ηλεκτρονικού 

Ταχυδρομείου 

(Email): 

 





ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

1. Δήμαρχος Σύμης 

2. Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σύμης 

3. Τμήμα Προμηθειών 

4. Λογιστήριο 

5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών (για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων από την 

λήψη του παρόντος) 

 




