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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                         

Λάρισα,    08/12/2022 
Αριθμ. Πρωτ.: 24853 

 
ΠΡΟΣ: 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΦοΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 
Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΠΕ Λάρισας (ΦΟΔΣΑ ΠΕ Λάρισας) 
ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους 
εργαζόμενους του. 
 
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές όλων των ειδών που συνθέτουν τα υπό προμήθεια μέσα, τα 
χαρακτηριστικά, τα πρότυπα και οι σημάνσεις είναι τουλάχιστον αυτά που καθορίζονται από 
το ΚΥΑ 53361/2-10-2006 (Φ.Ε.Κ. 1503/11-10-2006) και δίνονται αναλυτικά κατωτέρω. Όπου 
απαιτείται επιπλέον υλικό ή υλικό διαφορετικών προδιαγραφών σημειώνεται στη συνέχεια. 
 
Οι συμμετέχοντες στην τεχνική τους προσφορά δηλώνουν για κάθε είδος τον 
κατασκευαστικό οίκο και τον κωδικό είδους που προσφέρουν και να επισυνάπτουν το 
αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο.  

Τα προς προμήθεια είδη θα είναι αρίστης ποιότητας θα πληρούν τις προϋποθέσεις των 
ισχυόντων διεθνών κανονισμών και ειδικότερα: 
 
1. Για τα υλικά που υπάρχουν καθιερωμένα πρότυπα ποιότητας και κανονισμοί των 
παρακάτω αναφερόμενων οργανισμών ή ισοδύναμα αυτών: 

 Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και/ή 

 Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) 

θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά. 

2. Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά CE 

3. Οι ποσότητες αναφέρονται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

 

Τα υπό προμήθεια είδη θα έχουν τις ακόλουθες προδιαγραφές: 
 
1. ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ FFP2 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ 
Χαρακτηριστικά: Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό 
υλικό και βαλβίδα εκπνοής 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: 149:2001+A1:2009 
Σήμανση:  
Η μάσκα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 

 CE 

 FF (Filtering Facepiece) P2 
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Ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο (χωρίς ΦΠΑ): 0,90€ 
Ποσότητα : 200 τεμάχια  

2. ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20−25cm πάχος 1 − 1,2mm. Το εμπρός μέρος του γαντιού 
και τα δάκτυλα από βόειο δέρμα και το πίσω μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική 
ταινία σύσφιξης.  
Πρότυπα: ΕΝ 388, 420  
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 2,1,2,2 που σημαίνει:  

 2 (τριβή)  

 1 (κοπή με λεπίδα)  

 2 (διάσχιση)  

 2 (διάτρηση)  
Σήμανση:  

 CE  

 Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής  

 Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 2, 1, 2, 2 (κατ’ 
ελάχιστον).  

Ενδεικτική τιμή ανά ζεύγος (χωρίς ΦΠΑ): 2,80€  

Ποσότητα : 36 ζεύγη  

 

3.ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)  

Χαρακτηριστικά: Γυαλιά διάφανα από πολυκαρβονικούς φακούς, για προστασία ενάντια 

σε σωματίδια μεγάλης ταχύτητας, πανοραμικά, με σπαστούς βραχίονες και αντοχή σε 

δύσκολες καιρικές συνθήκες -5C έως +55C  

Πρότυπα: EN166:2001  
Σήμανση:  

 CE  

 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος  
Ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο (χωρίς ΦΠΑ): 2,50€ 

Ποσότητα: 9 τεμάχια 

 

4. ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ  
Χαρακτηριστικά: Γυαλιά διάφανα από πολυκαρβονικούς φακούς, για προστασία ενάντια 
σε σωματίδια μεγάλης ταχύτητας, πανοραμικά, Φαρδύ ελαστικό και πλήρως ρυθμιζόμενο 
κεφαλόδεσμο για τέλεια εφαρμογή και αξιόπιστη προστασία και αντοχή σε δύσκολες 
καιρικές συνθήκες -5C έως +55C  
Πρότυπα: EN 166, EN 170.  
Σήμανση:  

• CE  
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος  

Ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο (χωρίς ΦΠΑ): 2,50€ 

Ποσότητα: 18 τεμάχια 

 

5. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Χαρακτηριστικά: Παντελόνι εργονομικό άνετης ραφής με σύμμικτο ύφασμα σε 
περιεκτικότητα βαμβακιού 65% τουλάχιστο, χρώματος γκρί ή μπλέ με  
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 Βάρος υφάσματος 240gr/m2 κατ΄ελάχιστον  

 Τσέπες αποθήκευσης : 5 κατ΄ελάχιστον  

 Μεγέθη από S-3XL  
Πρότυπα: ΕΝ 340  
Σήμανση:  

 CE  

 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος.  
Ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο (χωρίς ΦΠΑ): 18,50€ 

Ποσότητα: 54τεμάχια 

 

6. ΜΠΛΟΥΖΑ T-SHIRT ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Χαρακτηριστικά: Τεχνικό t-shirt εξαιρετικής ποιότητας με στρόγγυλο λαιμό χρώματος γκρι, 
μπλε, πορτοκαλί, πράσινο ή κόκκινο με το εικόσημο του Δήμου στο στήθος και το λογότυπο 
στην πλάτη.  

 Ύφασμα βαμβακερό 100% 155gr/m2  

 Μεγέθη από S έως 4XL  
Πρότυπα: ΕΝ 340  
Σήμανση:  

 CE  

 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος.  
Ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο (χωρίς ΦΠΑ): 5,00€ 

Ποσότητα: 81 τεμάχια 

 

7. ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Χαρακτηριστικά: Φόρμα πολυβαμβακερή με τιράντα από ύφασμα σύμμεικτο 65% 
polyester - 35% βαμβάκι με δύο τσέπες στο στήθος και δύο τσέπες μπροστά ή πλαγίως των 
άκρων.  
Σήμανση:  
• CE  
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος,  
• Μεγέθη από S- 4XL  
Ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο (χωρίς ΦΠΑ): 16,00€ 
Ποσότητα: 27 τεμάχια 
 

8. ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ (ΚΑΠΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ)  
Χαρακτηριστικά: Νιτσεράδα – κάπα αδιάβροχη με ενσωματωμένη κουκούλα από 
πολυπροπυλένιο χρώματος ευδιάκριτου (κίτρινο ή πορτοκαλί)  

 για άμεση και γρήγορη προστασία από βροχή σε εργασίες εξωτερικού χώρου ή σε 
καταστάσεις έκτακτων συνθηκών  

 με βάρος περίπου 35- 45g  

 μεγέθη από Μ έως XXL.  
 
Σήμανση:  

 CE  
Ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο (χωρίς ΦΠΑ): 10,00€ 

Ποσότητα: 27 τεμάχια 
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9. ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ  
Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο κίτρινο χρώμα με δύο οριζόντιες λωρίδες 
από ειδικό αντανακλαστικό υλικό, δικτυωτό από το μέσο και άνω, που θα φέρει στην πλάτη 
με το εικόσημο του Δήμου στο στήθος και το λογότυπο στην πλάτη. Ως σύνθεση 
κατασκευής του γιλέκου να είναι βαμβάκι (15%) και πολυεστέρας (85%) για καλύτερο 
συνδυασμό άνεσης και μηχανικών αντοχών. Λόγω των ειδικών καιρικών συνθηκών που 
επικρατούν στους καλοκαιρινούς μήνες στη Λάρισα (έντονη ζέστη – καύσωνες) τα γιλέκα θα 
πρέπει να είναι διχτυωτά από τη μέση και πάνω για καλύτερο αερισμό του σώματος. 
Μεγέθη από Μ έως XXL.  
Πρότυπα: ΕΝ 340, 471  
Σήμανση:  

 CE  

 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής  

 Εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 2, 2 (επιφάνεια 
αντανακλαστικού υλικού – συντελεστής αντανάκλασης)  

Ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο: 6,65€ 

Ποσότητα: 27 τεμάχια 
 

10. ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ  

Χαρακτηριστικά: χρώματος ευδιάκριτου (κίτρινο ή πορτοκαλί), αδιάβροχο, αντιανεμικό 
από PVC / Πολυεστέρα με επένδυση για προστασία από το ψύχος. Κλείσιμο με φερμουάρ 
ή/και velkro, τσέπες εσωτερικές ή εξωτερικές και αποσπώμενα μανίκια. Θα έχουν 
κουκούλα.  
Πρότυπα: ΕΝ 342, 343  
Σήμανση:  
• CE  
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος,  
Ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο (χωρίς ΦΠΑ): 40,00€ 

Ποσότητα: 27 τεμάχια 

11. ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
Χαρακτηριστικά: υπόδημα – S3 (ΕΝ ISO 20345), τύπου Β (=ημιάρβυλο), I (=από δέρμα), 
WRU αδιάβροχο, A από αντιστατικό υλικό, AN με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, 
αβλαβές, άνετο, σταθερό, με κλειστή φτέρνα και E τακούνι απορρόφησης μηχανικής 
ενέργειας, P με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική σόλα με 
αυλακώσεις, με προστατευτικό δακτύλων (μη μεταλλικό) έναντι κρούσης έως 200 J (ΕΛΟΤ 
ΕΝ ISO 39045), καλής ποιότητας. Κάθε ζεύγος αρβυλών ασφαλείας θα παραδίδεται σε 
ανεξάρτητο κουτί  
Πρότυπα: ΕΝ 20344, 20345: 2011(S3-SRC)  
Σήμανση:  

 CE  

 Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος  

 Το σύμβολο S3 που συμβολίζει  
1. Προστασία δακτύλων 200 Joules  
2. Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα (E)  
3. Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού (WRU)  
4. Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης (P)  
5. Αντιστατικές ιδιότητεςστη σόλα oil resistant (A)  

Ποσότητα: 27 τεμάχια 
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12. ΓΑΛΟΤΣΕΣ  
Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό με αντιολισθητική σόλα 
προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης.  
Πρότυπα: ΕΝ ISO 20344, 20345:2011 (S5-SRC-C1)  
Σήμανση:  

 CE  
 Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος  

 Το σύμβολο S5 που συμβολίζει:  
1. Προστασία δακτύλων 200 Joules  
2. Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα (Ε)  
3. Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού (WRU)  
4. Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης (P)  
5. Αντιστατικές ιδιότητες (Α)  

Ενδεικτική τιμή ανά ζεύγος (χωρίς ΦΠΑ): 14,50€ 

Ποσότητα: 27 τεμάχια 

 

13. ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ  
Χαρακτηριστικά: 100% βαμβακερό twill-150gr. Προσχηματισμένο γείσο (Κυρτό), 2 
ραμμένες οπές για εξαερισμό και ρυθμιζόμενο πίσω κούμπωμα.  
Σήμανση:  
• CE  
Ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο (χωρίς ΦΠΑ): 2,90€ 

Ποσότητα: 27 τεμάχια 

 

14. ΚΡΑΝΗ  
Χαρακτηριστικά: Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό. Για να είναι περισσότερο 
εργονομικά απαιτείται:  

 Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος να είναι από συνθετικές ίνες και όχι 
από σκληρό πλαστικό.  

 Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία μίας κίνησης, για να 
ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί.  

 Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρμα, η οποία να 
αντικαθίσταται και να πλένεται  

 Να υπάρχουν οπές αερισμού που θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα  
Πρότυπα: ΕΝ 397  
Σήμανση:  

 CE  

 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής  
Επίσης θα υπάρχει και αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά με πληροφορίες για την ασφαλή 
χρήση, συντήρηση και αποθήκευση  
Ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο (χωρίς ΦΠΑ): 15,00€ 

Ποσότητα: 27 τεμάχια 

 

15. ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  
Χαρακτηριστικά:  
Υλικό: αδιάβροχο πολυπροπυλένιο non-woven, 60 g/m2, επίστρωση PE  
Χρώμα: λευκό  
Κουκούλα: με ελαστικό σφίξιμο  
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Κλείσιμο: φερμουάρ  
Ελαστικό σφίξιμο στους καρπούς και στους αστραγάλους  
Πρότυπα: EN 340: 2003 (CAT. III), EN 13982-1: 2004 + A1: 2010 (Τύπου 5: Προστασία από 
χημικά σωματίδια), EN 13034: 2005 + A1:2009 (Τύπου 6: Προστασία από υγρά χημικά 
προϊόντα) και EN 1149-5: 2008 (αντιστατική)  
Σήμανση:  

 CE  

 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής  

 Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες  
Ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο (χωρίς ΦΠΑ): 6,60€ 

Ποσότητα: 27 τεμάχια 

 

Η εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης (ενδεικτικός προϋπολογισμός) προμήθειας 

μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων στον Σύνδεσμο Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων ΠΕ Λάρισας ανέρχεται στο ποσό των 7.239,68 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 5.838,45 €, ΦΠΑ 1.401,23€) 

και αναλύεται ως κάτωθι: 

 

 
 

Για την κάλυψη της δαπάνης της εν λόγω σύμβασης έχει εκδοθεί η με αριθμ. πρωτ. 

24848/08.12.2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ4ΝΒΟΞΨ4-ΑΣΥ).  

 

 

 

A/A ΕΙΔΟΣ CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΟ 

1 
ΜΑΣΚΑ FFP2 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 
ΕΚΠΝΟΗΣ 

18143000-3 Τεμάχιο 200            0,90      180,00      43,20    223,20    

2 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 18141000-9 Ζεύγος 36            2,80       100,80        24,19      124,99    

3 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 18143000-3 Τεμάχιο 9            2,50      22,50    
              

5,40    
                  

27,90    

4 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 18143000-3 Τεμάχιο 18 
                

2,50    
                

45,00    
                  

10,80    
                  

55,80    

5 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 35113400-3 Τεμάχιο 54 
              

18,50    
              

999,00    
               

239,76    
            

1.238,76    

6 ΜΠΛΟΥΖΑ T-SHIRT ΕΡΓΑΣΙΑΣ 35113400-3 Τεμάχιο 81 
                

5,00    
              

405,00    
                  

97,20    
                

502,20    

7 ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 35113400-3 Τεμάχιο 27 
              

16,00    
              

432,00    
               

103,68    
                

535,68    

8 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 35113400-3 Τεμάχιο 27          10,00    
              

270,00    
                  

64,80    
                

334,80    

9 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 35113400-3 Τεμάχιο 27            6,65       179,55         43,09      222,64    

10 ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΜΠΟΥΦΑΝ  35113400-3 Τεμάχιο 27         40,00    1.080,00     259,20    1.339,20    

11 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 18830000-6 Ζεύγος 27          40,30    1.088,10       261,14    1.349,24    

12 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 18830000-6 Ζεύγος 27     14,50      391,50        93,96      485,46    

13 
ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ 
ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 

18143000-3 Τεμάχιο 27           3,00         81,00       19,44      100,44    

14 ΚΡΑΝΗ 18143000-3 Τεμάχιο 20         15,00       300,00        72,00      372,00    

15 
ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

35113400-3 Τεμάχιο 40           6,60      264,00        63,36       327,36    

  ΣΥΝΟΛΟ         5.838,45    1.401,23    7.239,68    
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και κατατίθενται 

στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας του ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ (Καλλιάρχου 17, 41221, Λάρισα, 2ος 

όροφος).  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη 15/12/2022 και ώρα 

15:00.  

Προσφορές που υποβάλλονται μετά την ως άνω ημερομηνία θεωρούνται εκπρόθεσμες και 

δεν λαμβάνονται υπόψη.  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται οι εξής ξεχωριστοί 

υποφάκελοι: 

 

Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

I. Απόσπασμα ποινικού μητρώου για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 

αποκλεισμού της παρ. 1, του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, που να έχει εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: 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, β) στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση Διοικητικού 

Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.  

II. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ  

που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της.  

III. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του οικονομικού φορέα / 

νομίμου εκπροσώπου σε περίπτωση νομικών προσώπων αναφορικά με τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

IV. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε., που να είναι εν 

ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του. 

V. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να 

δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό 

πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα 

(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  

VI. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου 

γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 

πριν από την υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων 

διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 

συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 

ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
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Β. Τεχνική Προσφορά 

Στην τεχνική προσφορά δηλώνεται ο κατασκευαστικός οίκος και ο κωδικός είδους για 

όλα τα είδη και επισυνάπτονται τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια.  

 

Γ. Οικονομική προσφορά 

Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον 

νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, το συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση ’’ΕΝΤΥΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’. 

                                                                                                   Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

                                                                                                   ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ  

 
                                                                   ΚΥΡΑΜΑΣ Γιώργος 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Του Οικονομικού Φορέα………………………………..……………………………………… 

 

ΕΔΡΑ……………………………………………….............Δ/ΝΣΗ…………………………………………………………… 

A/A ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΟ 

1 

ΜΑΣΚΑ FFP2 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 

ΕΚΠΝΟΗΣ 
Τεμάχιο 200 

    

2 
ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ Ζεύγος 36 

    

3 
ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Τεμάχιο 9 

    

4 
ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Τεμάχιο 18 

    

5 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεμάχιο 54 

    

6 
ΜΠΛΟΥΖΑ T-SHIRT ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεμάχιο 81 

    

7 
ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεμάχιο 27 

    

8 
ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ Τεμάχιο 27 

    

9 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ Τεμάχιο 27 

    

10 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΜΠΟΥΦΑΝ Τεμάχιο 27 

    

11 
ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ζεύγος 27 

    

12 
ΓΑΛΟΤΣΕΣ Ζεύγος 27 

    

13 
ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ Τεμάχιο 27 

    

14 
ΚΡΑΝΗ Τεμάχιο 20 

    

15 

ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 
Τεμάχιο 40 

    

 
ΣΥΝΟΛΟ 

      
Η Οικονομική Προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για χρονικό διάστημα 

δύο (2) μηνών από την επομένη της ημερομηνίας της πρόσκλησης.  

(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Υπογραφή) 




