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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Βέροια, 8 Δεκεμβρίου 2021 

Αρ. Πρωτ.: οικ. 796620(6386) 

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Ταχ.Δ/νση:       Μητροπόλεως 44 
Ταχ.Κώδικας:  59132, Βέροια 
Πληροφορίες:  Α. Αλμπανίδου 
Τηλέφωνο:       23313 50210 
E-mail:              Albanidou.a@imathia.pkm.gov.gr 

ΠΡΟΣ: 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 
 

Θέμα: «Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μέσων 

ατομικής προστασίας σε 62 υπαλλήλους της ΠΕ Ημαθίας έτους 2021, προϋπολογισμού 

5.569,70 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (4.491,69€ άνευ ΦΠΑ) [CPV¨: 35810000-5, 

Κωδ. NUTS: EL526]». 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις αρ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302./τ. Β΄/ 30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η 

τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. 

Α΄/ 27-12-2010). 

3. Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

4. Τον 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. 

5. Ton N. 4782/2021 (Α' 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας 

και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».  

6. Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

10 του Ν. 4337/2015 (Α΄ 129). 

7. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 
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8. Την με αρ. 57654/23-5-2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

9. Το Ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 318/1992 και 

λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 1 και άρθρο 3 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014). 

10. Τον Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/02-06-2010) περί «Κύρωσης του Κώδικα νόμων για την υγεία και 

την ασφάλεια των εργαζομένων», όπως ισχύει. 

11. Την αρ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2482/3-9-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 708/9-9-2019) σχετικά με τον Ορισμό Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης 

στους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας. 

12. Την αριθ. 570607(7712)/12-9-2019 (Β’3475) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 

σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και την εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή 

Περιφερειάρχη». 

13. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή 

Ενότητα Ημαθίας για το οικονομικό έτος 2021 (αρ. απόφ. Περιφ. Συμβ.:69/2020 , ΑΔΑ: ΩΑΝΡ7ΛΛ-

Τ5Λ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14. Την 14/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ με θέμα: «Έγκριση 

προγράμματος Εκτελεστέων προμηθειών ΠΚΜ έτους 2021» (ΑΔΑ: 6ΤΘ67ΛΛ-ΝΩΙ), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

15. Την αριθ. 43726/7-6-2019 (ΦΕΚ 2208/τ΄Β/8-6-2019) ΚΥΑ των υπουργών Εσωτερικών – 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Οικονομικών όπως 

τροποποιήθηκε με την αριθ. 87669/9-12-2020 (ΦΕΚ 4584/τ΄Β/13-12-2019) ΚΥΑ των υπουργών  

16. Τα αριθ. πρωτ. Φ. 1.3.4./15/146120(526)/05.03.2021 και . Φ. 2.2./14/339686(1407)/8.6.2021 

έγγραφα της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ημαθίας σχετικά με την Προμήθεια μέσων 

Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τις ανάγκες των υπαλλήλων. 

17. Τα αριθ. πρωτ. 339945(2345)/7.6.2021 και 305885(2125)/16.6.2021 έγγραφα της Διεύθυνσης 

Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας σχετικά με τους δικαιούχους και τις ανάγκες τους σε 

Μέσα Ατομικής Προστασίας. 

18. Τα αριθ. πρωτ. 354951(15816)/11.06.21,602076(25115)/24.09.2021,645399(26853)/18.10.21 

έγγραφα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Κτηνιατρικής με θέμα: «Μέσα Ατομικής 

Προστασίας». 

19. Την από 8-10-2021 γνωμοδότηση του Τεχνικού Ασφαλείας. 

20. Το αριθ. πρωτ. 750897(6046)/22.11.2021 Πρωτογενές Αίτημα του τμήματος Ανθρωπίνων 

Πόρων (ΑΔΑΜ: 21REQ009582743). 

21. Το αριθ. πρωτ. 753633(6061)/23.11.2021 έγγραφο του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων με τα 

συνημμένα έγγραφά του. 
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22. Την αρ.3858/2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ009612280, ΑΔΑ:63ΔΩ7ΛΛ-ΛΣ0) Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης (ΚΑΕ 02.721.1421 και 721.1423.). 

23. Την αριθ. πρωτ. 670682(5424)/2.12.2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009650789) Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας σε 62 υπαλλήλους της 

ΠΕ Ημαθίας έτους 2021, προϋπολογισμού 5.569,70 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

24. Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε προσφορά ενδιαφέροντος κατόπιν της ανωτέρω πρόσκλησης. 

 

ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

Να καταθέσουν προσφορές για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις 

ανάγκες των 62 υπαλλήλων της ΠΕ Ημαθίας.  

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής. 

Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης ποσού 4.491,69 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο: 

5.569,70€ με ΦΠΑ).  

 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά ΚΑΕ και υπηρεσία καθώς και ο αριθμός των δικαιούχων 

αναλύεται στον κατωτέρω πίνακα: 

Τα είδη, οι ποσότητες και η ενδεικτική συνολική τιμή σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας 

παρατίθενται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες:  

ΟΜΑΔΑ 1η - ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας) 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΕΓΕΘΟΣ  

1 Γάντια ελαστικά μιας χρήσης 
ΚΟΥΤΙ 

(100 τεμαχίων) 

4 

2 L και 2XL 

2 

Μάσκα Υψηλής Προστασίας  

Media Sanex FFP2 CTPL-0020 White 

(Λευκή) 

ΚΟΥΤΙ 

(100 τεμαχίων) 
4 

3 

Υποαλλεργικές μάσκες τύπου 

χειρουργικές μιας χρήσης τριών 

στρωμάτων (3ply) 

ΚΟΥΤΙ 

(50 τεμαχίων) 
20 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 445,80€ 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  

ΚΑΕ 1421 ΚΑΕ 1423 
ΠΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ  

1 
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας 

5 445,80€  445,80€ 

2 
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας 
& Κτηνιατρικής 

31 1.608,90€ 675,00€ 2.283,90 

3 Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη   1 45,00€ 30,00€ 75,00€ 

4 Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων 25 1.865,00€ 900,00€ 2.765,00€ 

 ΣΥΝΟΛΟ  62 3.964,70€ 1.605,00€ 5.569,70€ 
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ΟΜΑΔΑ 2η - ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής) 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Γαλότσες  ΖΕΥΓΟΣ  13 

2 Στολή Μελισσοκομίας  ΤΕΜΑΧΙΟ 3 

3 Γάντια Νιτριλίου 
ΚΟΥΤΙ 

(100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 
13 

4 Μπουφάν Αδιάβροχο ΤΕΜΑΧΙΟ 7 

5 Φόρμες εργασίας  ΤΕΜΑΧΙΟ 8 

6 Αδιάβροχες ποδιές ΤΕΜΑΧΙΟ 7 

7 Ρόμπες Υφασμάτινες ΤΕΜΑΧΙΟ 7 

8 Ανακλαστικά Γιλέκα ΤΕΜΑΧΙΟ 20 

9 Κράνη  ΤΕΜΑΧΙΟ 20 

10 Σωσίβιο ΤΕΜΑΧΙΟ 1 

11 
Γυαλιά Προστασίας Ηλιακής 

Ακτινοβολίας  
ΤΕΜΑΧΙΟ 4 

12 Άρβυλα Ασφαλείας  ΤΕΜΑΧΙΟ 16 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  2.283,90€ 

 
ΟΜΑΔΑ 3-  ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη)  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
Γυαλιά Προστασίας  

Από Ηλιακή Ακτινοβολία 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1 

2 Μπουφάν Αδιάβροχα ΤΕΜΑΧΙΟ 1 

3 Ανακλαστικά Γιλέκα ΤΕΜΑΧΙΟ 1 

4 Άρβυλα Ασφαλείας ΖΕΥΓΟΣ 1 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 75,00€ 
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ΟΜΑΔΑ 4- ΠΙΝΑΚΑΣ 4  (Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων) 
 

Α/Αα Περιγραφή Είδους Μονάδα μέτρησης ποσότητα 

1 Γάντια από νιτρίλιο 
συσκευασία  

(100 τεμαχίων) 
25 

2 Κράνος  ΤΕΜΑΧΙΟ 10 

3 
Γυαλιά προστασίας  
από ηλιακή ακτινοβολία 

ΤΕΜΑΧΙΟ 8 

4 Ανακλαστικά γιλέκα ΤΕΜΑΧΙΟ 25 

5 Άρβυλα ασφαλείας ΖΕΥΓΟΣ 25 

6 Γάντια δερματοπάνινα ΖΕΥΓΟΣ 25 

7 Παντελόνια εργασίας  ΤΕΜΑΧΙΟ 15 

8 Μπλουζάκια t-shirt ΤΕΜΑΧΙΟ 15 

9 Γάντια Μονωτικά ΤΕΜΑΧΙΟ 4 

10 Μπουφάν αδιάβροχα ΤΕΜΑΧΙΟ 8 

11 Φόρμες εργασίας ΤΕΜΑΧΙΟ 10 

12 Νιτσεράδες ΤΕΜΑΧΙΟ 25 

13 Γαλότσες ΖΕΥΓΟΣ 10 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 2.765,00€ 

 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

Οι φάκελοι των προσφορών θα είναι σφραγισμένοι και θα φέρουν απαραίτητα την επωνυμία και 

τη διεύθυνση του προσφέροντος, τον τίτλο της Αναθέτουσας Αρχής (Περιφερειακή Ενότητα 

Ημαθίας) καθώς επίσης και την ένδειξη: 

 

Προσφορά προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους υπαλλήλους της ΠΕ 

Ημαθίας, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 796620(6386)/8.12.2021 Επαναληπτική Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Ο φάκελος προσφοράς θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο (υπο)φακέλους: 

(α) «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

(β) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
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Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» θα περιλαμβάνει τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

1. Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, 

ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται 

στην περίπτωση 79Α του Ν. 4412/2016 (ο νόμιμος εκπρόσωπος σύμφωνα με το ισχύον 

καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης), στην οποία να 

δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας:  

α) Δεν εμπίπτει σε κάποιον από τους Λόγους Αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016.  

β) Δεν έχει αποκλεισθεί από δημόσιες συμβάσεις βάσει του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016. 

γ) Εφαρμόζει απαρέγκλιτα το σύνολο των διατάξεων που προβλέπονται από το άρθρο 18, 

παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και αφορά στις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας. 

δ) Αποδέχεται πλήρως όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 

 

Η ανωτέρω Δήλωση γίνεται δεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

παρούσας Πρόσκλησης και δεν απαιτείται βεβαίωση γνησίου υπογραφής. 

 

Σημείωση: Η περίπτωση (α) της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης αφορά: 

− Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) τους διαχειριστές. 

− Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

− Στις περιπτώσεις των Συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), το οποίο πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, να έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, το οποίο πρέπει να 

είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε 

αυτό χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του 
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4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης, με 

ημερομηνία έκδοσης το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, με 

το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους. 

5. Τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα, στην 

περίπτωση νομικών προσώπων, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις, αντίγραφο 

καταστατικού, πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης κτλ, γίνονται δεκτά ,εφόσον έχουν 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους. 

 

Επισημαίνεται ότι: 

1. Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 

94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και 

σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η 

ακρίβειά τους. 

2. Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα ως άνω δικαιολογητικά για 

κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 

 

2 Τεχνική Προσφορά  

Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε 

περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, ότι  

α) πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα της πρόσκλησης 

κατ΄ ελάχιστον, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των υλικών, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

β) θα προμηθεύσει την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας με το σύνολο των ειδών των Ομάδων. 

 

Φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» : 

Ο Φάκελος θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά του προσφέροντος συμπληρωμένη 

σύμφωνα με το υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος και δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει τον προϋπολογισμό. 

 

Θα αναγράφεται δηλαδή η προσφερόμενη τιμή μονάδας ανά είδος, η συνολική τιμή ανά είδος, 

το σύνολο της προσφοράς ανά ομάδα και το σύνολο της οικονομικής προσφοράς για όλες 

τις ομάδες με και χωρίς ΦΠΑ,  

 

• Η προσφορά πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του οικονομικού φορέα. 

• Προσφορά γίνεται δεκτή για όλες τις ομάδες.  

• Προσφορά που δεν περιλαμβάνει όλα τα είδη του πίνακα δεν γίνεται αποδεκτή.  

• Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη η συνολική τιμή ανά πίνακα.  
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• Η οικονομική προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον ανάδοχο μέχρι την παράδοση όλων των 

ειδών των Ομάδων. 

• Ο οριστικός ανάδοχος θα κληθεί για την υπογραφή της σύμβασης μετά την έκδοση της 

απόφασης ανάθεσης.  

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο 

αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, μέχρι την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 

2021 και ώρα 14:00 μ.μ.  

 

Προσφορές που θα περιέλθουν στην Υπηρεσία μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα 

θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα γίνονται δεκτές. (Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, δεν 

λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποστολής ή η σφραγίδα του ταχυδρομείου, αλλά η πραγματική 

ημερομηνία παραλαβής του φακέλου). 

 

Διεύθυνση αποστολής προσφορών: Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, Υποδ/νση Οικονομικού-

Ανθρωπίνων Πόρων, Μητροπόλεως 44, ισόγειο. Περαιτέρω πληροφορίες δίνονται στα τηλ: 

2331350210, 122, 171. 

 

Η παράδοση των Μέσων Ατομικής Προστασίας θα γίνει συνολικά ή τμηματικά κατόπιν 

συνεννόησης με τις δικαιούχες υπηρεσίες .Η παραλαβή θα γίνει από τις αρμόδιες επιτροπές 

παραλαβής υλικών των συγκεκριμένων υπηρεσιών της ΠΕ Ημαθίας και οι τεχνικές προδιαγραφές 

θα ελέγχονται κάθε φορά κατά την παραλαβή των ειδών από τις εν λόγω επιτροπές. 

 

Η σύμβαση θα ισχύει από την υπογραφή της έως την παράδοση του συνόλου των ειδών εντός 

χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. 

 

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα 

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΟΜΑΔΑ 1- Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 

ΓΑΛΟΤΣΕΣ 

Γαλότσες ασφαλείας με βαμβακερή φόδρα που φέρουν σόλα νιτριλίου ανθεκτική 
σε έλαια, απολυμαντικά και διάφορα χημικά. Διαθέτουν επίσης μεταλλικό 
προστατευτικό δακτύλων  και μεταλλικό προστατευτικό πέλματος. Διάφορα 
μεγέθη 

ΣΤΟΛΗ 
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ  

Ολόσωμη Βαμβακερή (Καραβόπανο) με λάστιχα στα άκρα και φερμουάρ. Καπέλο 
με τούλι 

ΓΑΝΤΙΑ 
ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ  

Γάντια προστασίας από νιτρίλιο, κατάλληλα για την εργασία σε χώρους 
προστασίας τροφίμων, δεν περιέχουν λάτεξ που μπορεί να προκαλέσουν 
αλλεργίες. Η διαδικασία παραγωγής τους χωρίς τη χρήση σιλικόνης. Δεν 
περιέχουν ταλκ και μπορούν να φορεθούν από τις δυο πλευρές. 

ΜΠΟΥΦΑΝ 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 

Εξωτερικό : 60 % βαμβάκι / 40 % πολυεστέρας, με αντίσταση στο νερό 
Επένδυση: 100% πολυεστερική γούνα 
Κολάρο με επένδυση polar fleece 
Κλείσιμο: φερμουάρ με flap 
Κουκούλα: αποσπώμενη, ρυθμιζόμενη με κορδόνι 
Φερμουάρ με ‘καπάκι’ 
Μανίκια με ελαστικές μανσέτες 
2 μεγάλες τσέπες κάτω 
2 τσέπες ψηλά στο στήθος 
1 εσωτερική τσέπη με ‘καπάκι’ 
Ελαστικό σφίξιμο στη μέση 

ΦΟΡΜΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ελαστικές πλευρές στη μέση.  
Σύνθεση υφάσματος: 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι, βάρος 245 gr/cm2 
Αντοχή σε θράση κατά EN ISO 13934-1 
Αντοχή κάθετης απόσχισης κατά EN ISO 13937-1 , NFGO7 - 148 
Αντίσταση σε τριβή κατά EN ISO 12947-2 
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. Διάφορα 
μεγέθη 

ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ 
ΠΟΔΙΕΣ 

Ύφασμα πολυεστέρα με επίστρωση PVC , πλήρως αδιάβροχη, μακριά,  εύκολη 
στον καθαρισμό, να μην σκληραίνει, με ρυθμιζόμενο λουράκι στον λαιμό One size    

ΡΟΜΠΕΣ 
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 

Ενιαίες στολές (garment) από Tyvek ή ισοδύναμα υλικά που 
προστατεύουν από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών και σκόνες, ενώ παράλληλα 
προστατεύουν επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος. 
Προστασία από χημικές ουσίες: 4: από αερολύματα (sprays), 5: από στερεά 
σωματίδια (σκόνες), 6: από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών.  

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ 
ΓΙΛΕΚΑ 

Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, 
με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό ανακλαστικό υλικό. 
Υλικό κατασκευής: βαμβάκι (15%) και πολυεστέρας (85%) 
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί 2-2 
(επιφάνεια ανακλαστικού υλικού – συντελεστής αντανάκλασης)  
Πρότυπα: ΕΝ-340, ΕΝ-471 

ΚΡΑΝΗ 

Καπέλο εργασίας άκαμπτο που να λειτουργεί σαν ελαφρύ τύπου κράνος 
Κατάλληλο για προστασία του κεφαλιού σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών  Με 
τρύπες στο πλάι για καλύτερο εξαερισμό της κεφαλής Να διαθέτει Πιστοποιητικό 
ασφαλείας: 
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ΣΩΣΙΒΙΟ  

Κατασκευασμένα από ανθεκτικό Νάιλον ύφασμα, με 2 ιμάντες για σταθερή 
εφαρμογή και εύκολη τοποθέτηση, εγκεκριμένα σύμφωνα με το τελευταίο 
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO για πλευστικά βοηθήματα, να φέρει ανακλαστικές 
ταινίες, και όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του να είναι 
εγκεκριμένα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα 
 EN ISO  

ΓΥΑΛΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

Φωτοευαίσθητοι φωτοχρωματικοί φακοί  Πολωτική μεμβράνη ενάντια στη λάμψη 

Επενδεδυμένοι βραχίονες με καουτσούκ για αξιόπιστο κράτημα με ρυθμιζόμενα 

μαξιλαράκια στη μύτη Αξιόπιστη UV400 προστασία 

ΑΡΒΥΛΑ  
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Υποδήματα τύπου από δέρμα- ( αντοχές καταπονήσεις , βλαπτικούς παράγοντες 
, εργονομία , αντιολισθητικές ικανότητες κλπ ) CE, κατασκευαστής, κωδικός 
προϊόντος, έτος κατασκευής, Σόλα με οδοντώσεις. 

 

 

ΟΜΑΔΑ 2- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Γάντια ελαστικά μιας χρήσης 
Πεδίο χρήσης: Για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. 
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm. Κατασκευή από νιτρίλιο. Είναι μίας χρήσης και δεν έχουν 
σημασία οι μηχανικές αντοχές. Είναι συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100 τεμάχια. 

 

Μάσκα Υψηλής προστασίας Media Sanex FFP2 CTPL-0020 White (Λευκή) 

 

✅Ρυθμιζόμενο έλασμα στην περιοχή της μύτης 

✅CE 2163 

✅Σχήμα κώνου από μη υφαντό πολυπροπυλένιο 

✅Διπλός ελαστικός ιμάντας κεφαλής 

✅Κατηγορία Προστασίας FFP2 NR 

✅100% χωρίς Latex. 

✅Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι υποαλλεργικά 

✅Προστασία: Μη τοξική, χαμηλής έως μέσης τοξικότητας και υψηλής τοξικότητας στερεά και υγρά αεροζόλ 

✅Συνεχής εισπνευστική αντίσταση 

✅Πρότυπα: EN 149: 2001 + A1: 2009 

✅Προστασία από σωματίδια και υγρά μη τοξικά αερολύματα 

✅Αποτελεσματική Προστασία για πολλές συνεχόμενες ώρες με άνεση 

✅Απόδοση Φιλτραρίσματος σωματιδίων (PFE%) >95% . 

✅Απόδοση Βακτηριακής διήθησης (BFE%) >95% 

 
Χειρουργικές μάσκες μιας Χρήσης50 μάσκες τύπου χειρουργική μιας χρήσης, τριών στρωμάτων (3ply), 
υποαλλεργικές,FDA,CE ,ISO13485,1 κουτί /50 τεμάχια 

 

ΟΜΑΔΑ 3- ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 

1. Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία με δείκτη προστασίας UV 400, με φακούς χρώματος μπλε 

καθρέπτες και τελείωμα από καουτσούκ στην περιοχή της μύτης και τους βραχίονες. 

2. Μπουφάν αδιάβροχο, αντιανεμικό, ανθεκτικό, ελαφρύ με επένδυση και στεγανές ραφές. 

3. Ανακλαστικό γιλέκο από πολυεστέρα υψηλής ορατότητας κίτρινο ή πορτοκαλί με δύο τουλάχιστον 

ανακλαστικές ταινίες  

4. Άρβυλα ασφαλείας δερμάτινα με αδιαβροχοποίηση στο νερό αλλά και σε διάφορα λάδια. Ανατομικό και 

εργονομικά σχεδιασμένο. Εσωτερική επένδυση από κατάλληλο ύφασμα για υψηλή διαπνοή, απορρόφηση 
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της υγρασίας και ανθεκτικό στην τριβή. Προστασία δακτύλων και πέλματος από μέταλλο. Σόλα δύο 

στρωμάτων για απορρόφηση κραδασμών και άνεση. Ενδιάμεση σόλα μη μεταλλική με μηδενική διάτρηση 

και θερμική απομόνωση. Αντοχή στην ολίσθηση σε όλους τους τύπους σκληρών δαπέδων πολλαπλών 

χρήσεων εσωτερικού η εξωτερικού χώρου 

 

ΟΜΑΔΑ 4- ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

1. Γάντια από νιτρίλιο μιας χρήσης  

2. Κράνος ασφαλείας επαγγελματικό, αεριζόμενο, με ρυθμιζόμενο μέγεθος και αντιιδρωτικό ύφασμα 

στο μέτωπο.  

3. Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία με δείκτη προστασίας UV 400, με φακούς χρώματος 

μπλε καθρέπτες και τελείωμα από καουτσούκ στην περιοχή της μύτης και τους βραχίονες. 

4. Ανακλαστικό γιλέκο από πολυεστέρα υψηλής ορατότητας κίτρινο ή πορτοκαλί με δύο τουλάχιστον 

ανακλαστικές ταινίες  

5. Άρβυλα ασφαλείας δερμάτινα με αδιαβροχοποίηση στο νερό αλλά και σε διάφορα λάδια. Ανατομικό 

και εργονομικά σχεδιασμένο. Εσωτερική επένδυση από κατάλληλο ύφασμα για υψηλή διαπνοή, 

απορρόφηση της υγρασίας και ανθεκτικό στην τριβή. Προστασία δακτύλων και πέλματος από 

μέταλλο. Σόλα δύο στρωμάτων για απορρόφηση κραδασμών και άνεση. Ενδιάμεση σόλα μη 

μεταλλική με μηδενική διάτρηση και θερμική απομόνωση. Αντοχή στην ολίσθηση σε όλους τους 

τύπους σκληρών δαπέδων πολλαπλών χρήσεων εσωτερικού η εξωτερικού χώρου 

6. Γάντια δερματοπάνινα από μοσχαρίσιο δέρμα με ενίσχυση παλάμης και μανσέτα ασφαλείας από 

ανθεκτικό ύφασμα 

7. Παντελόνια εργασίας 100% από βαμβακερό ύφασμα με πολλές λειτουργικές τσέπες και τσέπες στα 

μπατζάκια σε θέση εύκολης πρόσβασης προσφέροντας απόλυτη ελευθερία κινήσεων & 

λειτουργικότητα. Με λάστιχο στη μέση για, άνεση & ευελιξία κινήσεων κατά την πολύωρη εργασία 

8. Μπλουζάκια tshirt 100% από βαμβακερό ύφασμα. 

9. Γάντια μονωτικά ηλεκτρολόγου για προστασία από ηλεκτρισμό, από φυσικό latex, διάρκεια ζωής 1 

έτους, μακριά μανσέτα, κατηγορία 00-Χρήση 500V, test στα 2500 V αντίσταση RC, ευρωπαϊκές 

Προδιαγραφές : EN388, EN420, PR-EN60903 :2003. 

10. Μπουφάν αδιάβροχο, αντιανεμικό, ανθεκτικό, ελαφρύ με επένδυση και στεγανές ραφές. 

11. Φόρμα εργασίας ολόσωμη, βαμβακερή με αντανακλαστικές ταινίες στο στήθος, πλάτη, μανίκια, 

μπατζάκια, πολλές λειτουργικές τσέπες και ελαστική μέση. 

12. Νιτσεράδες :Αδιάβροχο -καμπαρντίνα από PVC με εσωτερικές πολυεστερικές ίνες για μεγαλύτερη 

αντοχή. 

13. Γαλότσα από PVC με αντιολισθητική, αδιάτρητη σόλα, εσωτερική φόδρα, μεταλλική προστασία 

δακτύλων και αντικραδασμική φτέρνα. 
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Β) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΜΑΔΑ 1 -ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΕΓΕΘΟΣ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 Γάντια ελαστικά μιας χρήσης 
ΚΟΥΤΙ 

(100 τεμαχίων) 

4 

2 L και 2XL 
  

2 
Μάσκα Υψηλής Προστασίας  

Media Sanex FFP2 CTPL-0020 White Λευκή  

ΚΟΥΤΙ 

(100 τεμαχίων) 
4   

3 
Υποαλλεργικές μάσκες τύπου χειρουργικές 

μιας χρήσης τριών στρωμάτων (3ply) 

ΚΟΥΤΙ 

(50 τεμαχίων) 
20   

ΦΠΑ   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕ ΦΠΑ  

 

ΟΜΑΔΑ 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 Γαλότσες  ΖΕΥΓΟΣ  13   

2 Στολή Μελισσοκομίας  ΤΕΜΑΧΙΟ 3   

3 Γάντια Νιτριλίου 
ΚΟΥΤΙ 

(100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 
13   

4 Μπουφάν Αδιάβροχο ΤΕΜΑΧΙΟ 7   

5 Φόρμες εργασίας  ΤΕΜΑΧΙΟ 8   

6 Αδιάβροχες ποδιές ΤΕΜΑΧΙΟ 7   

7 Ρόμπες Υφασμάτινες ΤΕΜΑΧΙΟ 7   

8 Ανακλαστικά Γιλέκα ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

9 Κράνη  ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

10 Σωσίβιο ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

11 
Γυαλιά Προστασίας Ηλιακής 

Ακτινοβολίας  
ΤΕΜΑΧΙΟ 4   

12 Άρβυλα Ασφαλείας  ΤΕΜΑΧΙΟ 16   

ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕ ΦΠΑ  
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ΟΜΑΔΑ 3 - ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕ ΦΠΑ  

 
ΟΜΑΔΑ 4- ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 Γάντια από νιτρίλιο 
συσκευασία  

(100 τεμαχίων) 
25   

2 Κράνος  ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

3 
Γυαλιά προστασίας  
από ηλιακή ακτινοβολία 

ΤΕΜΑΧΙΟ 8   

4 Ανακλαστικά γιλέκα ΤΕΜΑΧΙΟ 25   

5 Άρβυλα ασφαλείας ΖΕΥΓΟΣ 25   

6 Γάντια δερματοπάνινα ΖΕΥΓΟΣ 25   

7 Παντελόνια εργασίας  ΤΕΜΑΧΙΟ 15   

8 Μπλουζάκια t-shirt ΤΕΜΑΧΙΟ 15   

9 Γάντια Μονωτικά ΤΕΜΑΧΙΟ 4   

10 Μπουφάν αδιάβροχα ΤΕΜΑΧΙΟ 8   

11 Φόρμες εργασίας ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

12 Νιτσεράδες ΤΕΜΑΧΙΟ 25   

13 Γαλότσες ΖΕΥΓΟΣ 10   

ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕ ΦΠΑ  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ…….  Ποσό χωρίς ΦΠΑ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ……..Ποσό με ΦΠΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

1 
Γυαλιά Προστασίας  

Από Ηλιακή 
Ακτινοβολία 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

2 
Μπουφάν 

Αδιάβροχα 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

3 Ανακλαστικά Γιλέκα ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

4 Άρβυλα Ασφαλείας ΖΕΥΓΟΣ 1   




