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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Περαία 14/10/2021 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
 

  

 

 

 

 

 

 

  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ για δύο έτη 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 139.879,89 ΕΥΡΩ  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%  
 

 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2021 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
1. Τεχνική Έκθεση 
2. Τεχνικές Προδιαγραφές - Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 
3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

1. ΓΕΝΙΚΑ  
Η παρούσα αφορά την προµήθεια παροχών µέσων ατοµικής προστασίας στους δικαιούχους 

των ΟΤΑ (∆ηµοσίου ∆ικαίου, Ιδιωτικού ∆ικαίου, Αορίστου Χρόνου, Ορισµένου Χρόνου, 

Ασφαλιστικών µέτρων και κοινωφελούς εργασίας,) για δύο έτη σύµφωνα µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας µελέτης και σύµφωνα µε την ΚΥΑ 43726/2019. ΦΕΚ 

2208/Β/8-6-2019- Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ 

βαθµού και των νοµικών προσώπων αυτών και µέτρα προληπτικής ιατρικής, και την 

νεότερη ΚΥΑ 43726/2019 - ΦΕΚ 2208/Β/8-6-2019 ΄΄Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας 

σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθµού και των νοµικών προσώπων αυτών και µέτρα 

προληπτικής ιατρικής΄΄. Τα υπό προµήθεια είδη ατοµικής προστασίας είναι ανάλογα µε την 

θέση εργασίας και τις συνθήκες που επικρατούν στους χώρους εργασίας προς διαφύλαξη 

της ατοµικής υγείας των εργαζοµένων. Σε κάθε περίπτωση τα µέσα ατοµικής προστασίας θα 

ανταποκρίνονται στις συνθήκες που επικρατούν στους χώρους εργασίας του ∆ήµου. Τα 

Μέσα Ατοµικής Προστασίας έχουν επιλεγεί µε πρόνοια για τις εργονοµικές ανάγκες και τις 

ανάγκες προστασίας της υγείας των εργαζοµένων και να έχουν υποστεί τις απαραίτητες 

προσαρµογές ώστε να είναι χρηστικά. Για τον υπολογισµό της τιµής κάθε είδους και 

συνεπώς και τον τελικό προϋπολογισµό της προµήθειας λήφθηκαν υπόψη τα αποτελέσµατα 

σχετικής έρευνας αγοράς. Η σύµβαση θα ανατεθεί µε ανοικτή (ηλεκτρονική) διαγωνιστική 

διαδικασία µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, βάσει 

τιµής για µία ή περισσότερες από τις οµάδες και για όλα τα ειδή τους, όπως αυτά 

αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε 2 χρόνια ή µέχρι 

την εξάντληση των συµβατικών ποσοτήτων. Οι τιµές δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν 

κατά είδος τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της Μελέτης.  

 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των  139.879,89  € και 

αναλύεται σε: 

Καθαρή αξία:   112.806,36€. 

Φόρος Προστιθέµενης Αξίας:  27.073,53€. 
Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από Ιδίους Πόρους του ∆ήµου Θερµαϊκού και θα 

βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού ετών 2021 µε το ποσό των 70.366,99 και 2022, 

69.512,90 των κατωτέρω Κ.Α.Ε: 

 

 
KAE: 02.10.60.61.0000 Παροχή ειδών προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού  

για τις ∆ιοικητικές και Οικονοµικές Υπηρεσίες ποσό 34.650,12€ 

ΚΑΕ 02.20.6061.0000:Παροχή ειδών προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού  για 

τις Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού ποσό 61.081,33€ 

ΚΑΕ: 02.30.6061.0000: : Παροχή ειδών προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού  

για τις Υπηρεσίες Τεχνικών Έργων ποσό 22.098,76€ 

ΚΑΕ: 02.35.6061.0000 Παροχή ειδών προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού  για 

τις Υπηρεσίες Πρασίνου ποσό 19.828,00 € 

ΚΑΕ: 02.45.6061.0000 : Παροχή ειδών προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού  

για τις Υπηρεσίες Νεκροταφείων 2.221,68€ 
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2. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  
Οι δικαιούχοι του ∆ήµου Θερµαϊκού, στην παρούσα φάση είναι: 200 υπάλληλοι 

(υφιστάµενο προσωπικό). Προβλέπονται επίσης µέσα ατοµικής προστασίας για επιπλέον 

160 υπαλλήλους (προβλεπόµενο προσωπικό), οι οποίοι θα προκύψουν από 

παρατάσεις/προσλήψεις/έκτακτο προσωπικό κλπ. Για το συγκεκριµένο επιπλέον προσωπικό 

δεν είναι υποχρεωµένος ο ∆ήµος να προβεί στη προµήθεια των αντίστοιχων ειδών µέσων 

ατοµικής προστασίας από τον ανάδοχο, εάν δεν έχουν πραγµατοποιηθεί οι προβλεπόµενες 

συµβάσεις.  

 

Αναλυτικότερα οι δικαιούχοι ανά ∆/νση να έχουν ως εξής: 

∆/ΝΣΗ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆/ΝΣΗ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ 

ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ 

95 63 42 160 

              ΣΥΝΟΛΟ         360 

 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
Η παρούσα αφορά στην προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για το προσωπικό του 

∆ήµου Θερµαϊκού για ένα έτος, όπως φαίνονται παρακάτω.  

 

 

ΟΜΑ∆Α     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    CPV 

 

Α.  ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  18141000-9  

Β.  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 

ΚΕΦΑΛΗΣ  

18444000-3  

Γ.  ΡΟΥΧΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

35113400-3  

∆.  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ  18830000-6  

Ε.  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  

 

18143000-3  

ΣΤ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ 44511000-5 

                                       

Η προµήθεια θα υλοποιηθεί µε τη διενέργεια ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής 

διαδικασίας κάτω των ορίων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη βάσει τιµής ανά 
οµάδα/τµήµα της προµήθειας.  
«Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για µια ή 

περισσότερες οµάδες του προϋπολογισµού..  

Τα είδη και οι ποσότητες ανά οµάδα περιγράφονται στο Συγκεντρωτικό Πίνακα 

Ποσοτήτων. 

Ισχύουσες διατάξεις 
1. Τις διατάξεις τουΝ. 3463/2006«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, 

4. Το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 
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5. Τις διατάξεις του Ν. 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. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,  

7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

8. Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του 

∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

9. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” 

10. Την µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας 

και Ανάπτυξης» 

 

 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα, για τη συσκευασία, 

µεταφορά, φορτοεκφόρτωση των προς προµήθεια ειδών. 

Τα έξοδα µεταφοράς θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιεί το Γραφείο Αποθήκης του ∆ήµου Θερµαϊκού 

για την ακριβή ηµεροµηνία παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.  

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωµατικά κατά το στάδιο 

παραλαβής ή χρησιµοποίησής τους.  

Υπεύθυνη για την παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών θα είναι η Επιτροπή Παραλαβής, 

όπως έχει αυτή οριστεί µε την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Η Επιτροπή βεβαιώνει 

κατά την παράδοση την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών και συντάσσει πρακτικό. 

 
 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

ΟΜΑ∆Α Α: ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ 

ΜΟΝΙΜΟ 
ΚΑΙ Ι∆ΑΧ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚ
Ο 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝ
Ο 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚ
Α ΓΙΑ 2 ΕΤΗ 

1 Γάντια 

δερµατοπάνιν

α 

Ζεύγος 53 50 206 

2 Γάντια PVC  
 

Ζεύγος 8 8 32 

3 Γάντια 

Νιτριλίου 

Ζεύγος 136 63 400 

4 Γάντια 

Ελαστικά µιας 

χρήσης 

(συσκ. 100 

τεµαχίων ) 

 

 40 40 160 

5 Γάντια από Ζεύγος 136 63 400 
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ύφασµα 

&νιτρίλιο 

 

6 Γάντια 

µονωτικά 

Ζεύγος 2 2 8 

7 Γάντια 

συγκολλητών 

Ζεύγος 7 7 28 

 

ΟΜΑ∆Α Β: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 

Α/

Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ 

ΜΟΝΙΜΟ 
ΚΑΙ Ι∆ΑΧ 
ΠΡΟΣΩΠΙ
ΚΟ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕ
ΝΟ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤ
ΙΚΑ ΓΙΑ 2 
ΕΤΗ 

1 Κράνη  τεµχ 35 35 140 

2 Γυαλιά προστασίας 

ανοιχτού τύπου  

τεµχ 8 8 32 

3 Γυαλιά τύπου 

goggles για χηµικούς 

ή µηχανικούς 

κινδύνους-κλειστού 

τύπου  
 

τεµχ 12 12 48 

4 Γυαλιά προστασίας από 

ηλιακή ακτινοβολία  

 

τεµχ 69 40 218 

5 Ηµίκρανο µε διάφανη 

προσωπίδα  

 

τεµχ 5 5 20 

6 Ασπίδιο µε πλέγµα  

 

τεµχ 5 5 20 

7 Μάσκα Ηµίσεως 

προσώπου µε φίλτρα 

Α1 P3  

 

τεµχ 5 5 20 

8 Φιλτροµάσκα P1  

 

τεµχ 125 100 450 

9 Φιλτροµάσκα P3 

 

τεµχ 13 13 52 

10 Μάσκα 

ηλεκτροσυγκολλή

σεως 

 

 

τεµχ 2 2 8 

11 Αναπνευστική συσκευή  

 

τεµχ 1 1 2 

12 Μάσκα µιας χρήσεως  

 

τεµχ 200 200 800 

 

ΟΜΑ∆Α Γ: ΡΟΥΧΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Α/

Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΜΟΝΙΜΟ 

ΚΑΙ Ι∆ΑΧ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚ

Ο 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝ

Ο 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚ

Α ΓΙΑ 2 ΕΤΗ 

1 Ανακλαστικά Γιλέκα  

 

τεµχ 80 80 320 
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2 Νιτσεράδες τεµχ 123 100 446 

3 Καπέλα τύπου 

µπεϊζµπολ 

 

τεµχ 87 80 334 

4 Παντελόνι 

προστασίας από 

αλυσοπρίονο  

 

τεµχ 5 3 16 

5 Φόρµα εργασίας µε 

τιράντες  

 

τεµχ 14 14 56 

6 Παντελόνι Εργασίας τεµχ 133 100 466 

7 Μπλουζάκι t-shirt τεµχ 131 130 522 

8 Μπουφάν αδιάβροχο  

 

τεµχ 130 100 460 

9 Ελαφρύ µπουφάν 

εργασίας  

 

τεµχ 7 7 28 

10 Ρόµπα 

υφασµατινηνοσηλευτ

η 

τεµχ 5  10 

11 Αδιάβροχη ποδιά 

µάγειρα 

τεµχ 2  4 

12 Ποδιές συγκολλητών  

 

τεµχ 2  4 

 

 

 

ΟΜΑ∆Α ∆: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΜΟΝΙΜΟ 

ΚΑΙ Ι∆ΑΧ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ 

1 ΑΡΒΥΛΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΖΕΥΓΟΣ 80 80 320 

2 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 125 100 450 

3 ΑΡΒΥΛΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

ΖΕΥΓΟΣ 2 2 8 

4 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 

ΜΑΓΕΙΡΑ 

ΖΕΥΓΟΣ 1 1 2 

 

ΟΜΑ∆Α Ε: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΜΟΝΙΜΟ 

ΚΑΙ Ι∆ΑΧ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ 

ΓΙΑ 2 ΕΤΗ 

1 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ∆ΕΣ ΤΕΜΧ 15 15 60 

2 ΩΤΟΑΣΠΙ∆ΕΣ ΤΕΜΧ 50 100 300 

3 ΖΩΝΗ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ 

ΣΕΤ  

 3 

 

3 

 

12 
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ΥΨΟΣ 

4 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ 

ΚΩΝΟΙ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΤΕΜΧ   40 

 

ΟΜΑ∆Α ΣΤ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Κατσαβίδι 1000V PH1  5,04 2 

2 Κατσαβίδι 1000V PH2  6,41 2 

3 Κατσαβίδι 1000V PH3  8,93 2 

4 Κατσαβίδι 1000V 4x100  4,20 2 

5 Κατσαβίδι 1000V 5,5x125  5,36 2 

6 Κατσαβίδι 1000V 6,5x150  6,41 2 

7 Πένσα 1000V 180mm  26,99 2 

8 Κόφτης πλάγιος 1000V 180mm/4mm  30,24 2 

9 Κόφτης ηµικυκλικός 1000V 

160mm/16mm ∆υν.κοπής 

 39,48 2 

10 Κόφτης καστάνια 1000V 

280mm/52mm 

 395,32 2 

11 Γκαζοτανάλια 1000V 240mm  

(παξιµάδια έως 36mm)        

 32,76 2 

12 Κλειδι Γαλλικό 1000V 250mm  

(παξιµάδια έως 30mm) 

 72,24 2 

13 Απογυµνωτής καλωδίων µε 

∆υν.κοπής 11mm               

 44,00 2 

14 ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΑΣΗΣ 12-750V  144,48 2 

15 Κατσαβίδι 1000V PH2x100 για βίδεσ 

τερµατικών 

 8,41 2 

16 Αµπερόµετο-Βολτόµετρο(Πολύµετρο)  60,00 2 

17 Συλλογή από καριδάκια 6αγωνα 8-

22mm +καστάνια +σταυρος 

 584,00 2 

     

 

Όλα τα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, καινούργια και κατασκευασµένα από υλικά που δεν 

είναι επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία. 

 
2. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

  

 ΟΜΑ∆Α Α’ ΓΑΝΤΙΑ 

ΓΑΝΤΙΑ 

∆ΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 

 ΖΕΥΓΟΣ 1,74 206  358,44 

ΓΑΝΤΙΑ PVS ΖΕΥΓΟΣ 3,64 32  116,48 

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΖΕΥΓΟΣ 1,95 400  780,00 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 1 

ΧΡΗΣΗΣ 

ΖΕΥΓΟΣ 18,00 

(συσκ. 

100 

τµχ) 

10  180,00 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΖΕΥΓΟΣ 2,10 400  840,00 
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ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ 

ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΖΕΥΓΟΣ 19,17 8   153,36 

ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΖΕΥΓΟΣ 8,60 28  240,80 

  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α   2.669,08 

 

   24% Φ.Π.Α                                  640,57 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                 3.309,66 

 ΟΜΑ∆Α Β’ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 

ΚΡΑΝΗ ΤΕΜΧ 11,45 140    1.603,00 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΜΧ 9,45 32       302,40 

ΓΥΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ GOGGLES ΤΕΜΧ 11,55 48    554,40 

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

ΤΕΜΧ 2,84 218    619.12 

ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ∆ΙΑΦΑΝΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙ∆Α 

ΤΕΜΧ 39,90 20   798,00 

ΑΣΠΙ∆ΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΤΕΜΧ 42,42 20   848,40 

ΜΑΣΚΑ 

ΗΜΙΣΕΩΣΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ 

ΦΙΛΤΡΑ Α1 Ρ3 

ΤΕΜΧ 23,10 20   462,00 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1 ΤΕΜΧ 1,20 450  540,00 

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ3 ΤΕΜΧ 2,52 52  131.04 

ΜΑΣΚΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΉΣΗΣ 

ΤΕΜΧ 7,79 8    62.32 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ 

ΣΥΣΚΕΥΗ 

ΤΕΜΧ 819,00 2  1638,00 

ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΜΧ 0,14 800    112,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α  7.670,68 

 

  Φ.Π.Α 24%                                  1.840,96 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                  9.511,64 

 ΟΜΑΓΑ Γ΄ ΡΟΥΧΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ ΤΕΜΧ 2,50 320     800,00 

ΝΙΤΣΕΡΑ∆ΕΣ ΤΕΜΧ 31,50 446  14.049,00 

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ 

ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 

ΤΕΜΧ 2,06 334     688,04 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΡΟΣΤ. ΑΠΟ 

ΑΛΥΣ/ΝΟ 

ΤΕΜΧ 210,00 16  3.360,00 

ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 

ΤΙΡΑΝΤΕΣ 

ΤΕΜΧ 29,50 56  1.652,00 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΜΧ 22,01 466  10.256,66 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ T-SHIRT ΤΕΜΧ 3,70 522     1.931,40 

ΜΠΟΥΦΑΝ Α∆ΙΑΒΡΟΧΟ ΤΕΜΧ 71,09 460  32.701,40 

ΕΛΑΦΡΥ ΜΠΟΥΦΑΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΕΜΧ  

52,00 

 

28 

  

1.456,00 

Ρόµπα νοσηλευτή 

υφασµάτινη 

ΤΕΜΧ 18,20 10    182,00 

Αδιάβροχη ποδιά µάγειρα  ΤΕΜΧ 20,34 4    81,36 

ΠΟ∆ΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΕΜΧ 10,71 4     42,84 

  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.ΠΑ  67.200,70 

  Φ.Π.Α 24%     16.128,17 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΟ Φ.ΠΑ 83.328,87 

 ΟΜΑ∆Α ∆’ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ 
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ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΕΥΓΟΣ 56,00 320  17.920,00 

ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 16,59 450    7.465,50 

ΑΡΒΥΛΑ 

ΑΣΦΑΛ.ΗΛΕΚ/ΩΝ 

 

ΖΕΥΓΟΣ 

 

74,55 
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     596,40 

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 

ΜΑΓΕΙΡΑ  

 

ΖΕΥΓΟΣ 

 

49,35 

 

2 

  

       98,70 

  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α  26.080,60 

  Φ.Π.Α 24%                                  6.259,34 

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΟ Φ.ΠΑ       32.339,94 

 ΟΜΑ∆Α Ε’ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ∆ΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 12,00 60  720,00 

ΩΤΟΑΣΠΙ∆ΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 5,25 300  1.575,00 

ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ 

ΤΜΧ  

295,38 

12  3.544,56 

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΤΜΧ  

9,93 

40  397,20 

  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.ΠΑ  6.236,76 

  Φ.Π.Α 24%                 1.496,82 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΟ Φ.ΠΑ  7.733,58 

   

 ΟΜΑ∆Α ΣΤ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

 Κατσαβίδι 1000V PH1 ΤΜΧ 5,04 2 10,08 

 Κατσαβίδι 1000V PH2 ΤΜΧ 6,41 2 12,82 

 Κατσαβίδι 1000V PH3 ΤΜΧ 8,93 2 17,86 

 Κατσαβίδι 1000V 4x100 ΤΜΧ 4,20 2   8,40 

 Κατσαβίδι 1000V 

5,5x125 

ΤΜΧ 5,36 2 10,72 

 Κατσαβίδι 1000V 

6,5x150 

ΤΜΧ 6,41 2 12,82 

 Πένσα 1000V 180mm ΤΜΧ 26,99 2 53,98 

 Κόφτης πλάγιος 1000V 

180mm/4mm 

ΤΜΧ 30,24 2 60,48 

 Κόφτης ηµικυκλικός 

1000V 160mm/16mm 

∆υν.κοπής 

ΤΜΧ 39,48 2 78,96 

 Κόφτης καστάνια 1000V 

280mm/52mm 

ΤΜΧ 395,32 2 790,64 

 Γκαζοτανάλια 1000V 

240mm  (παξιµάδια έως 

36mm)        

ΤΜΧ 32,76 2 65,52 

 Κλειδι Γαλλικό 1000V 

250mm  (παξιµάδια έως 

30mm) 

ΤΜΧ 72,24 2 144,48 

 Απογυµνωτής καλωδίων 

µε ∆υν.κοπής 11mm              

ΤΜΧ 44,00 2 88,00 

 ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΑΣΗΣ 

12-750V 

ΤΜΧ 144,48 2 288,96 

 Κατσαβίδι 1000V 

PH2x100 για βίδεσ 

τερµατικών 

ΤΜΧ 8,41 2 16,82 
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 Αµπερόµετο-

Βολτόµετρο(Πολύµετρο) 

ΤΜΧ 60,00 2   120,00 

 Συλλογή από καριδάκια 

6αγωνα 8-22mm 

+καστάνια +σταυρος 

ΤΜΧ 584,00 2 1.168,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ                           2.948,54  

 Φ.Π.Α 24%                                                  707,65  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ          3.656,19  

 

 

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τα υπό προµήθεια είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.  

Ο προµηθευτής λαµβάνει γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών και δεσµεύεται ότι θα 

συµµορφώνεται µε όλους τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών  του υπό προµήθεια 

είδους, όπως αυτοί περιγράφονται λεπτοµερώς παρακάτω. Οι όροι των Τεχνικών 

Προδιαγραφών είναι απαράβατοι. 

ΟΜΑ∆Α Α: ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 

Α1. ΓΑΝΤΙΑ ∆ΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ  
Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς µηχανικούς 

κινδύνους (τριβές, συµπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον (για εργαζόµενους σε 

απορριµµατοφόρα, οικοδοµές, κήπους, µηχανοτεχνίτες).  

Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20-25 εκ. Πάχος: 1-1,2 mm.  

Υλικό κατασκευής: Το εµπρός µέρος του γαντιού και τα δάχτυλα από βόειο δέρµα και το 

πίσω µέρος από βαµβακερό ύφασµα µε ελαστική ταινία σύσφιξης.  

Επίπεδα µηχανικών αντοχών: 2 (τριβή),1 (κοπή µε λεπίδα), 2 (διάσχιση), 2 (διάτρηση).  

Σήµανση: CE, προµηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής κωδικοί µηχανικών 

αντοχών 2-1-2-2, εικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς κινδύνους. 

 

 
 
Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420.  

 

Α2. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC  
Πεδίο χρήσης: Όταν απαιτείται προστασία από χηµικούς, µηχανικούς και βιολογικούς 

κινδύνους, όπως εργαζόµενοι σε απορριµµατοφόρα (εναλλακτική λύση), σε καθαρισµούς 

καδών, σε νεκροταφεία.  

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30 cm πάχος 1 mm. Υλικό κατασκευής PVC και 

εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. Ελάχιστα επίπεδα µηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 

1, που σηµαίνει:  
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• 3 (τριβή)  

• 1 (κοπή µε λεπίδα)  

• 2 (διάσχιση)  

• 1 (διάτρηση)  

Πρότυπα: ΕΝ 388, 420, 374.  

Σήµανση:  
•CE  

• Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής  

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

• Εικονόσηµο προστασίας από χηµικές ουσίες και µικροοργανισµούς 

 

 
 

 

Α3. ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ  
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτείται προστασία από ισχυρά χηµικά ή 

µικροοργανισµούς όπως στην καθαριότητα και σε ψεκασµούς.  

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm. Πάχος 0,5 mm.  

Υλικό κατασκευής νιτρίλιο µε εσωτερική επένδυση από  

ανθιδρωτικό υλικό.  

Ελάχιστα επίπεδα µηχανικών αντοχών 3,1,0,1 , που  

σηµαίνει:  

• 3 (τριβή)  

• 1 (κοπή µε λεπίδα)  

• 1 (διάτρηση)  

Πρότυπα: ΕΝ 388, 420, 374  

Σήµανση:  

• CE  

• Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 

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

• Εικονόσηµα προστασίας από χηµικές ουσίες και µικροοργανισµούς  

Παρατήρηση: αν από τη χρήση αποδειχθεί ότι απαιτούνται καλύτερες µηχανικές αντοχές, 

µπορεί να χρησιµοποιηθούν γάντια νιτριλίου µεγαλύτερου πάχους τα οποία όµως είναι πολύ 

πιο ακριβά. 
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Α4. ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Πεδίο χρήσης: για αντιµετώπιση χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών. 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cmΚατασκευή από νιτρίλιο. Είναι µίας χρήσης και δεν 

έχουν σηµασία οι µηχανικές αντοχές. 

Είναι συσκευασµένα σε κουτιά ανά 100 ή 200 τεµάχια. 

: 

• CE 

• Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 

• Εικονόσηµο προστασίας από χηµικές ουσίες και µικροοργανισµούς 

Α5. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ 

Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες το εµπρός µέρος της παλάµης µπορεί να εκτεθεί σε 

χηµικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον όπως συνεργεία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον, σε 

υδραυλικούς και σε βαφές. Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25 cm. 

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, 1, 2, 2. 

• 3 (τριβή). 

• 1 (κοπή µε λεπίδα). 

• 2 (διάσχιση). 

• 2 (διάτρηση). 

Πρότυπα ΕΝ 388, 420 
CE, 

Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. 

Εικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 2, 2. 
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Α6. ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ 

Πεδίο Εφαρµογής: Εργασίες σε χαµηλή τάση. 

Χαρακτηριστικά: Μήκος 30cm. Κατασκευή από συνθετικό 

υλικό χωρίς ραφές. Πρότυπο ΕΝ 60903 Σήµανση : 

• CE 

• Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθµός σειράς 

• 00 (Προστασία µέχρι 500V) 

• RC(αυξηµένη µηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος) 

• Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης 

• Έτος και µήνας κατασκευής. 

• Σήµα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC) 

Ο προµηθευτής υποχρεωτικά θα προσκοµίσει αποτελέσµατα δοκιµών από 

διαπιστευµένο οργανισµό ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο τήρησης των όσων 

ορίζονται από την Κοινοτική οδηγία 89/686 Άρθρο 11Β ο οποίος τις διεξάγει. 

 

Α7. ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ  

Πεδίο χρήσης: Συγκολλήσεις. 

Χαρακτηριστικά: Τα γάντια θα πρέπει να είναι από ειδικά επεξεργασµένο δέρµα µε 

εσωτερική επένδυση µε προστασία από µηχανικούς κινδύνους, επαφή µε θερµότητα και από 

µικρές εκτοξεύσεις λιωµένων µετάλλων. Τα γάντια αυτά θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα 

µε βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 388, 

ΕΝ 420, ΕΝ477, ΕΝ 407 ενώ τα επίπεδα µηχανικών αντοχών τους θα πρέπει να είναι µε 

βάση αυτά: Επίπεδα µηχανικών αντοχών: 3,2,3,3 και επίπεδα θερµικών αντοχών : 

4,2,3,Χ,3^. 

Θα πρέπει µα φέρουν τις αντίστοιχες σηµάνσεις: 

CE. 

Κατασκευαστής. 

Κωδικό Προϊόντος. 

Έτος κατασκευής. 

Εικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς κινδύνους και θερµότητας. 

Τιµή ανά ζεύγος:   € (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.). 

Για τα παραπάνω είδη γαντιών τα επίπεδα µηχανικών ή θερµικών αντοχών που αναφέρονται 

για τα γάντια, είναι τα ελάχιστα απαιτητά. Όταν στη σήµανση αντί για το επίπεδο επίδοσης 

υπάρχει το σύµβολο Χ, αυτό σηµαίνει ότι η αντίστοιχη δοκιµή δεν πραγµατοποιήθηκε. 

ΟΜΑ∆Α Β: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 

Β1. ΚΡΑΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πεδίο χρήσης: για εργαζόµενους σε εργοταξιακές δραστηριότητες, ηλεκτρολογικές 

εργασίες και χώρους που εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα ή υπάρχει κίνδυνος 

κτυπήµατος της κεφαλής. Χαρακτηριστικά: Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό. Για 

να είναι περισσότερο εργονοµικά θα πρέπει: 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. 

Πρότυπο ΕΝ 397. 

Σήµανση: CE- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής- 440 vac(προστασία 

από ηλεκτρικό ρεύµα). Επίσης θα υπάρχει και αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά µε 
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πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και αποθήκευση. 

 

Β2. ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Πεδίο χρήσης: για συνεχή χρίση από απασχολούµενους και επιβλέποντες σε τεχνικές 

εργασίες και οποί απαιτείται προστασία από µηχανικούς κινδύνους χαµηλής επικινδυνότητας 

όπως εργάτες και τεχνίτες κήπων, τεχνίτες οχηµάτων, ηλεκτρολόγοι οχηµάτων, ξυλουργοί, 

σιδεράδες, ελαιοχρωµατιστές, οικοδόµοι, εργάτες αποκοµιδής απορριµµάτων, 

οδοκαθαριστές, επιβλέποντες των παραπάνω εργασιών. 

Πρότυπα EN166 1F-AS,AF 

Χαρακτηριστικά: Καλή ορατότητα, επαρκή προστασία περιφερειακά των µατιών, µε 

αντιθροµβωτική επένδυση, µε αντοχή έναντι τριβής, µε βραχίονες στήριξης ρυθµιζόµενου 

µήκους. Στο πλαίσιο να αναφέρεται ο κατασκευαστής, µηχανική αντοχή. Στον οπτικό δίσκο 

να υπάρχει οπτική κλάση, µηχανική αντοχή, προστασία έναντι τριβής, αντιθαµβωτική 

επένδυση και ρυθµιζόµενου βραχίονα κατά µήκος. 

 
 

Β3. ΓΥΑΛΙΑ - ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ (ΤΥΠΟΥ GOGGLESνια προστασία από 

χηµικούς ή µηχανικούς κινδύνους)- κλειστού τύπου 
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χηµικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) 

ή και από µηχανικούς κινδύνους (τροχός, τόρνος κ.α.) 

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. 

 

• Στο πλαίσιο: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 

• Β Μηχανική αντοχή. 

• 3 Προστασία από υγρές χηµικές ουσίες. 

• 4 προστασία από σκόνη. 

• Στον οπτικό δίσκο: 

• 1 Οπτική κλάση 

• Β Μηχανική αντοχή 

• Κ προστασία έναντι τριβής 

• Ν Αντιθαµβωτική επένδυση 

 
 
Β4.ΓΥΑΛΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες στο ύπαιθρο τους 

θερινούς µήνες. 
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, µε προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας, επαρκή 

µηχανική αντοχή, µε αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης ρυθµιζόµενου µήκους για 

καλύτερη προσαρµογή. 

Πρότυπα ΕΝ166,169 Σήµανση: 

• Στους βραχίονες: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 

• F Μηχανική αντοχή 

• Στον οπτικό δίσκο: 

• 1 Οπτική κλάση 

• 6_2 ή 6.2,5 που συµβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας, 

συµπεριλαµβανοµένου του υπέρυθρου φάσµατος. 

• F Μηχανική αντοχή. 
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• Κ προστασία έναντι τριβής. 

Εναλλακτικά µπορεί να υπάρχει στους οπτικούς δίσκους ή σήµανση 5_2 ή 5.2,5 που 

σηµαίνει ότι δεν απορροφάται το υπέρυθρο φάσµα της ακτινοβολίας. Αυτό δεν έχει µεγάλη 

επίδραση στην προστασία και καθιστά τα γυαλιά πιο οικονοµικά. 

 

 

Β5. ΗΜΙΚΡΑΝΑ ΜΕ ∆ΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙ∆Α 

Πεδίο χρήσης : Για εργασίες µε χρήση βενζινοπρίονου, κουρευτικών µηχανών. 

Πρότυπα: EN166 3Β EN1731F 

Χαρακτηριστικά: Με 3 µαλακά λουριά από καουτσούκ που προσαρµόζονται µε στρογγυλό 

διακόπτη καστάνιας στο µέγεθος του κεφαλιού του εκάστοτε χρήστη 

- Λουρί που εφαρµόζει στο µέτωπο του κεφαλιού είναι ενισχυµένο µε ειδικό µαξιλαράκι 

για µεγαλύτερη άνεση κατά τη χρήση 

- Με ανθεκτικό διάφανο πλαστικό προστατευτικό ολόκληρου του προσώπου µε αντοχή 

στις γρατσουνιές που προσαρµόζεται πάνω στο κασκέτο 

- Το προστατευτικό προσώπου ανασηκώνεται προς τα πάνω για µεγαλύτερη πρακτικότητα 

κατά τη χρήση Σήµανση: 

• CE 

• 1 Οπτική κλάση 

 

Β6. ΑΣΠΙ∆ΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 

Πεδίο χρήσης: Σε κλαδέµατα µε χρήση βενζινοπρίονου. 

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

επιτυγχάνεται µε ειδικό στήριγµα. 

Πρότυπα ΕΝ 166 Σήµανση: 

• Στο στήριγµα: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 

• F Μηχανική αντοχή 

• Στον οπτικό δίσκο: 

• 1 Οπτική κλάση 

• F Μηχανική αντοχή 

B7. MAΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ Α1 Π3 

 
Πεδίο χρήσης: σε εργασίες που απαιτούν προστασία έναντι οργανικών ατµών και 
σωµατιδίων π.χ. αποκοµιδή απορριµµάτων απορριµµατοφόρα, σε καθαριότητα, σε 
νεκροταφεία, σε βαφές.  
Χαρακτηριστικά: Μάσκα µισού προσώπου, (έναντι οργανικών ατµών και σωµατιδίων) ή 
ισοδύναµη φιλτρόµασκα, χαµηλού προφίλ, για καλύτερη περιφερειακή όραση. Ρυθµιζόµενοι 
ιµάντες κεφαλής και εύκολο κούµπωµα του ιµάντα του αυχένα. Βαλβίδα εκπνοής σε κεντρική 
θέση, για την αποτελεσµατική αποµάκρυνση της συσσώρευσης θερµότητας και υδρατµών. 
Κατάλληλο φίλτρο, τύπου Α1 Ρ2 ή Α1 Ρ3 (χρώµατος καφέ και λευκού) που παρέχει 
προστασία από οργανικά αέρια και ατµούς και σωµατίδια. Υλικό κατασκευής: απαλό 
υποαλλεργικό υλικό επαφής µε το πρόσωπο.  
Σήµανση: η µάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωµένα τα εξής: CE, 
FF(=Filtering Facepiece) Α1-P2 R D, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, 
Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης, χρωµατικός κώδικας φίλτρων (καφέ και άσπρο).  
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Πρότυπα: ΕΝ-140 και για τα φίλτρα ΕΝ-141, (EN405:2001+A1:2009). 

Β8. ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1 

Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία µόνο από σκόνη. 

Χαρακτηριστικά: Μάσκα µε ενσωµατωµένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό 

υλικό µε διπλό ιµάντα προσαρµογής που θα καλύπτει µύτη, στόµα και πηγούνι. 

∆ιατίθεται σε συσκευασίες ανά 20-30 τεµάχια. Αν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί µέχρις ότου ο χρήστης αντιληφτεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του. 

Πρότυπα: ΕΝ 149 

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

• FFP1. 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής. 

• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης Προστασία αναπνοής από αέρια. 

  

Β9. ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ P3 

Πεδίο χρήσης: στους απασχολούµενους µε το βάψιµο (κτίρια, κάγκελα, ελαιοχρωµατισµοί 

κ.λ.π.), την ταφή - εκταφή νεκρών, στους εργάτες κήπων, στους κηπουρούς, στους 

οδοκαθαριστές, στους εργάτες συγκοµιδής και αποκοµιδής απορριµµάτων, στους 

απασχολούµενους µε τη µεταφόρτωση απορριµµάτων, τη διαλογή, επεξεργασία, 

καταστροφή απορριµµάτων, την υγειονοµική ταφή των απορριµµάτων, στους οδηγούς 

απορριµµατοφόρων, στους απασχολούµενους στην αποχέτευση, στην ασφαλτόστρωση και 

στα αφοδευτήρια.Χαρακτηριστικά: Μάσκα µε ενσωµατωµένα φίλτρα κατακράτησης 

σκόνης από συνθετικό υλικό µε διπλό ιµάντα προσαρµογής που θα καλύπτει µύτη, στόµα 

και πηγούνι. Η µάσκα αυτή θα πρέπει να φέρει βαλβίδα εκπνοής για µεγαλύτερη άνεση του 

χρήστη. 

Η δυνατότητα κατακράτησης σκόνης θα πρέπει να είναι 50 φορές το ηµερήσιο επιτρεπτό 

όριο έκθεσης κατά την διάρκεια του οκταώρου(OEL). Θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες 

µε βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 149. 

Θα πρέπει να φέρει την παρακάτω σήµανση: 

CE-FFP3. 

Κατασκευαστής. 

Κωδικός προϊόντος. 

Έτος κατασκευής. 

Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης. 

 

 

Β10. ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 

Χαρακτηριστικά: Μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο µε οπτικούς δίσκους που 

απορροφούν την ακτινοβολία των συγκολλήσεων. Μπορεί να επιλεγούν είτε τύπος που 

στηρίζεται στο κεφάλι είτε τύπος που κρατιέται µε το χέρι (ασπίδιο). 

Υλικό κατασκευής: fiberglass. 

Πρότυπο: ΕΝ-166, ΕΝ-175. 

Σήµανση: 

Στο πλαίσιο: 

CE, 

Κατασκευαστής, έτος κατασκευής. 

FΜηχανική αντοχή. 

Στον οπτικό δίσκο: 

1 οπτική 

κλάση 9 

έως 14 
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βαθµός 

σκίασης. 

Οι έγχρωµοι οπτικοί δίσκοι θα πρέπει να µπορούν να αλλάζουν για να χρησιµοποιείται η 

κατάλληλη σκίαση ανάλογα µε το είδος της εργασίας και την ένταση του ρεύµατος 

σύµφωνα µε τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ- ΕΝ 169. 

 

 
Β11. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 

Πεδίο χρήσης: ως µέσο προστασίας έκτακτης ανάγκης (π.χ.επέµβαση σε πυρκαγιά). 

Χαρακτηριστικά: Θα αποτελείται από τη φιάλη υψηλής πίεσης αέρα, τη µάσκα ολόκληρου 

προσώπου, το µειωτήρα πίεσης, τον αεροπνεύµονα, τις προειδοποιητικές διατάξεις και στο 

σύστηµα ανάρτησης. Το σύστηµα θα λειτουργεί αποµονώνοντας το χρήστη από τους ρύπους 

και τροφοδοτώντας τον µε πεπιεσµένο αέρα που, µέσω του µειωτήρα και του 

αεροπνεύµονα, θα έχει µικρή πίεση ώστε να καθίσταται αναπνεύσιµος. 

Σήµανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, αριθµός παρτίδας, 

Κωδικός Εργαστηρίου Τυποποίησης. Ειδικά η φιάλη πεπιεσµένου αέρα θα φέρει τη σήµανση 

που απαιτεί η νοµοθεσία. 

Πρότυπα: ΕΝ-137 
 

 

Β12. ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία από µικρόβια. 

∆ιατίθεται σε κουτί 50 τεµαχίων. 

Πιστοποίηση CE, EN 149:2001+A1:2009 

FFP3 NRDΧαρακτηριστικά: 

• Πρωτοποριακός σχεδιασµός 3 πάνελ, που επιτρέπει περισσότερες κινήσεις του 

προσώπου 

• Τεχνολογία φίλτρου χαµηλής αντίστασης, που σάς δίνει τη δυνατότητα να 

αναπνέετε πιο εύκολα 

• ∆ιαµορφωµένο άνω πάνελ, που προσαρµόζεται στη µύτη και το περίγραµµα του 

προσώπου για αποτελεσµατική στεγανοποίηση 

• Ανάγλυφο άνω πάνελ, που συµβάλλει στη µείωση του θαµπώµατος των γυαλιών 

• Γλωττίδα στο σαγόνι, σχεδιασµένη για εύκολη τοποθέτηση, εφαρµογή και 

προσαρµογή 

• Εύκολη αποθήκευση, µε αναδιπλούµενο σχεδιασµό και ατοµική συσκευασία 

• Χρωµατικά κωδικοποιηµένα λάστιχα, για γρήγορη αναγνώριση: κόκκινο για FFP3 

(NFP50) 

 

 

ΟΜΑ∆Α Γ: ΡΟΥΧΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Γ1. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 

Πεδίο χρήσης: για εργασίες κοντά σε κινούµενα οχήµατα (απορριµµατοφόρα, 

καθαριότητα), στους απασχολούµενους µε ασφαλτοστρώσεις, στη σήµανση οδών, στην 

ύδρευση/αποχέτευση, στους εργάτες κήπων. 

Χαρακτηριστικά: Γιλέκο µε έντονα διακρινόµενο χρώµα ακόµα και σε συνθήκες χαµηλού 

φωτισµού, µε δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό ανακλαστικό υλικό, το λογότυπο ∆ΗΜΟΣ 
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ στην πλάτη τυπωµένο µε έντονο µαύρο ανεξίτηλο χρώµα. 

Υλικό κατασκευής: πολυεστέρας (100%). 
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Σήµανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί 2-

2(επιφάνεια 

ανακλαστικούυλικού - συντελεστής αντανάκλασης) και εικονόσηµο για 

αντανακλαστικές ενδυµασίες Πρότυπα: ΕΝ-340, ΕΝ-471  

 

 

Γ2. ΝΙΤΣΕΡΑ∆ΕΣ 

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 Velcroή φερµουάρ, ή πρεςµπουτόν 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. 

Επίσης να φέρει Ανακλαστική λωρίδα τύπου ΙΙΙ και στα µανίκια και στο κυρίως 
σώµα και αντανακλαστική λωρίδα τύπου ΙΙΙ και στο κάτω τµήµα του µπατζακιού. 
 

 

Γ3.ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 

Πεδίο χρήσης: σε απασχολούµενους σε εργασίες καθαρισµού σε 

εξωτερικούς χώρους Χαρακτηριστικά: Εξάφυλλο καπέλο τύπου µπέιζµπολ, 

µε ρυθµιζόµενο µέγεθος. 

 

 

 

Γ4.ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ  

Πεδίο χρήσης: Για τους κλαδευτές-χειριστές αλυσοπρίονου. 
Χαρακτηριστικά: Ειδικό παντελόνι µε προστατευτικό υλικό για προστασία από πριονιές. Η 

προστασία αφορά στην εσωτερική επένδυση µε πολλαπλά στρώµατα από ειδικό ινώδες 

υλικό που σκοπό έχει σε περίπτωση επαφής µε αυτό τον εγκλωβισµό και σταµάτηµα της 

κίνησης της αλυσίδας του πριονιού. 

Το παντελόνι αυτό θα πρέπει να είναι ελαφρύ και άνετο µε καλή εφαρµογή και εξαερισµό µε 

ειδικά ανοίγµατα καθώς και να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ 381-5, 
ΕΝ 340 κατηγορία 1, αντοχή σε ταχύτητα αλυσίδας 20m/sκατ' ελάχιστον. 

Σήµανση: CE 
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Γ5. ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ 

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: Φόρµα µε τιράντα εξαιρετικής αντοχής προστατευµένη από το στήθος 

µέχρι τα πόδια µε δύο πλαϊνές τσέπες patchµε φερµουάρ διπλή τσέπη χάρακα στη δεξιά 

πλευρά τσέπη σαλιάρα µε καπάκικαι κούµπωµα Velcro, δύο πίσω τσέπες µε καπάκι και 

Velcroκούµπωµα µε φερµουάρ, προσαρµογή στη µέση µε κουµπί τζιν, τιράντες µε ελαστικό 

ένθετο, πόρπες απελευθέρωσης στις τιράντες. Υλικό κατασκευής: 60%

 πολυεστέρας, 40% βαµβάκι 

Περίπου 260 

gr/m2, ripstop-

lookΑντανακλαστικ

ό υλικό 8910 

ασηµί. 

Πρότυπα: ΕΝ-340, ΕΝ-14404 2,1 

 

 

Γ6. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Πεδίο χρήσης: Για τους απασχολούµενους και επιβλέποντες σε εργασίες κήπων 

,οδοκαθαριστές, τους συνοδούς και οδηγούς απορριµµατοφόρων, τους επιστάτες και 

οδηγούς απορριµµατοφόρων και χειριστές µηχανηµάτων έργων . 

Χαρακτηριστικά: Το προσφερόµενο παντελόνι εργασίας θα έχει σύνθεση 100% βαµβάκι 

και δεν θα συρρικνώνεται πλέον του 3%, θα διαθέτει έξι τσέπες, θα κλείνει µε φερµουάρ, 

θα έχει διπλές ραφές και θα προσφέρετε για οποιοδήποτε µέγεθος . Χρώµατος δε της 

αρεσκείας της υπηρεσίας. 

Σήµανση: CE 

 

Γ7. ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ t-shirt 

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: Υλικό κατασκευής: Ύφασµα 100% βαµβάκι. 

Σήµανση: Εικονόσηµα µηχανικών αντοχών. 

 

 

Γ8.ΜΠΟΥΦΑΝ Α∆ΙΑΒΡΟΧΟ 

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: Ελαφρύ µπουφάν εργασίας συνθετικό, αδιάβροχο (π.χ. πολυεστερικό), 

µε αποσπώµενα µανίκια, φερµουάρ, ενσωµατωµένη ή αφαιρούµενη κουκούλα, µε κλείσιµο 

µε πλαϊνά κουµπιά, µε εξωτερική και πλάγια τσέπη ή τσέπες που κλείνουν µε φερµουάρ ή 

µε άλλο σίγουρο και ασφαλή τρόπο, αντανακλαστικές λωρίδες εµπρός και πίσω, επένδυση 

από βαµβάκι ή fleece. Μεγέθη από XSέως ΧΧΧΙ. Χρώµα: Μαύρο ή/και γκρι ή/και µπλε. 
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Βάρος: 150 έως 250 γραµµάρια. 

Σήµανση: CE 
 

 

Γ9. ΕΛΑΦΡΥ ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ελαφρύ µπουφάν εργασίας συνθετικό, αδιάβροχο (π.χ. πολυεστερικό), µε αποσπώµενα 

µανίκια, φερµουάρ, ενσωµατωµένη ή αφαιρούµενη κουκούλα, µε κλείσιµο µε πλαϊνά 

κουµπιά, µε εξωτερική και πλάγια τσέπη ή τσέπες που κλείνουν µε φερµουάρ ή µε άλλο 

σίγουρο και ασφαλή τρόπο, αντανακλαστικές λωρίδες εµπρός και πίσω, επένδυση από 

βαµβάκι ή fleece. Μεγέθη από XSέως XXXL. Χρώµα: Μαύρο ή/και γκρι ή/και µπλε. Βάρος: 

150 έως 250 γραµµάρια. 

 

Γ10.  ΡΟΜΠΑ/ ΠΟΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ Χαρακτηριστικά: 

Ποδιά medical B-WELL EN ISO13688 Κλασσική γυναίκεια ποδιά µε κολάρο 

πέτου, µακριά µανίκια, τρεις τσέπες, 

ρυθµιζόµενη ζώνη στο πίσω µέρος. 
65% πολυεστερ 35% βαμβάκι 160g/m2 ΜΕΓΕΘΗ XS-3XL EN ISO 13688 

 

Γ11. Α∆ΙΑΒΡΟΧΗ ΠΟ∆ΙΑ ΜΑΓΕΙΡΑ 

Χαρακτηριστικά: Η ποδιά είναι κατασκευασµένη από πολυεστέρα καθιστώντας την 

αδιάβροχη,το ύφασµα της είναι λεπτό. Η κατασκευή της βοηθάει στην προστασία των 

εργαζοµένων από τα νερά και τις εργασίες στη κουζίνα. ∆ένεται στη µέση µε ζωνάκι και 

είναι ρυθµιζόµενη στο λαιµό µε µεταλλικό κούµπωµα. Οι διαστάσεις της είναι: Ύψος 

120 εκατοστά, φάρδος 68 εκατοστά και το µήκος από το ζωνάκι 140 εκατοστά. 

 

Γ12. ΠΟ∆ΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ  

Πεδίο χρήσης: Συγκολλήσεις 

Χαρακτηριστικά: ποδιές από ειδικά επεξεργασµένο πυρίµαχο δέρµα (κρούτα). 

Πρότυπα: ΕΝ-370. 

Σήµανση: 

CE. 

Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής. 

Εικονόσηµο προστασίας από θερµότητα. 

 

 

ΟΜΑ∆Α ∆: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ 

∆1. ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες 

Χαρακτηριστικά: Ηµιάρβυλο, µε ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, µε προστατευτικό 

κάλυµµα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα. 

Πρότυπο ΕΝ 345, ή 
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ελλείψει αυτού 20345 
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 

 

 

∆2. ΓΑΛΟΤΣΕΣ 

Πεδίο χρήσης: εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειµερινούς µήνες. 

Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη µπότα από συνθετικό υλικό µε αντιολισθητική σόλα 

προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης. 

Πρότυπο ΕΝ 344, 345 Σήµανση: 

• CE 

• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, µέγεθος 

• Το σύµβολο S5 που συµβολίζει 

• Προστασία δακτύλων 

• Απορρόφηση µηχανικής ενέργειας στη φτέρνα 

• Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 

• Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης 

• Αντιστατικές ιδιότητες 

 

∆3 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

Πεδίο χρήσης: Για 

ηλεκτρολογικές εργασίες 

Χαρακτηριστικά: ίδια µε τα άρβυλα ασφαλείας, πλην των εξής διαφορών που αποσκοπούν 

στην επαρκή µόνωση του άρβυλου και την ασφάλεια των ίδιων των δικαιούχων από το 

ηλεκτρικό ρεύµα. 

• Θα πρέπει να έχει αντεπεξέλθει τη δοκιµή διηλεκτρικής αντοχής σε 5kV. 

• ∆ε θα φέρουν οποιοδήποτε µεταλλικό ένθετο (π.γ. µεταλλικό κάλυµµα προστασίας 

δαχτύλων. Πρότυπο ΕΝ 345, ή ελλείψει αυτού 20345 

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 
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∆4. ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΜΑΓΕΙΡΑ 

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες Καθαρισµού εσωτερικών χώρων ∆ηµοτικών κτιρίων και 

Σχολείων και σε µάγειρες . Χαρακτηριστικά: Υπόδηµα εργασίας αντιολισθητικό, ανατοµικό , 

αντιστατικό µε προδιαγραφές HACCP και πάτους αντικαθιστώµενους. Σήµανση: CE, 

κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, µέγεθος Πρότυπα: ΕΝ ISO 

20345:2004 Χορηγούνται στους: Καθαρίστριες ∆ηµοτικών κτιρίων και Σχολείων (1 

τεµ/έτος), Μάγειρες (1 τεµ./έτος) 

 

ΟΜΑ∆Α Ε: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

Ε1. ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ∆ΕΣ 

Οι επιγονατίδες θα είναι κατασκευασµένες ως εξής: 

Εσωτερικά, από υλικό που θα επιτρέπει την αναπνοή του δέρµατος. 

Εξωτερικά, από υλικό που θα είναι ανθεκτικό στην τριβή, στις χηµικές ουσίες, 

αντιολισθητικό και εύκαµπτο. 

Θα συνδέονται µε δύο ζεύγη ιµάντων που θα κλείνουν µε ταινίες velcro. 

Ε2. ΩΤΟΑΣΠΙ∆ΕΣ 

Πεδίο χρήσης: Όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 dB(A) υποχρεωτικά και δυνητικά όπου 

υπερβαίνει τα 85 dB(A), για οκτάωρη έκθεση του εργαζοµένου. 

Περιγραφή: Κέλυφος από συνθετικό υλικό και στεφάνη στήριξης στο κεφάλι. Θα 

χρησιµοποιηθούν ανθιδρωτικές επενδύσεις στους δακτυλίους που έρχονται σε επαφή µε το 

έξω τους, για να είναι προ εύχρηστες. 

Πρότυπο ΕΝ 352 - 1. Αν προσαρµόζονται σε κράνος ΕΝ 352 - 3. 
Σήµανση: Οι ωτοασπίδες πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωµένα τα εξής: 

• CE 

• Κωδικό προϊόντος 

• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 

Είναι υποχρεωτική η προσκόµιση από τον προµηθευτή διαγράµµατος µε την εξασθένιση του 

ακουόµενου ήχου ανά οκτάβα συχνοτήτων. Το διάγραµµα πρέπει να συγκριθεί µε τα 

αποτελέσµατα της µέτρησης ώστε η χρήση τους να αντιµετωπίζει το συγκεκριµένο θόρυβο 

Ε3. ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ 

Πεδίο χρήσης: Στους εργαζόµενους κηπουρούς που κλαδεύουν δένδρα 

σε µεγάλο ύψος Π.χ. ( µε γερανό µε καλαθοφόρο ). 

Χαρακτηριστικά: Ζώνη ανακοπής πτώσης ολόσωµη , µε ελαφριά κατασκευή για να µην 

ενοχλεί στην κίνηση και να µην κουράζει από το περιττό βάρος. Θα έχει δύο σηµεία 

πρόσδεσης ,ένα στο στήθος και ένα στην πλάτη . 

Με µονό ανακόπτη και αποσβεστήρα πτώσης. Στο ένα άκρο του ιµάντα θα είναι 

προσαρµοσµένος κονέκτορας µεγάλου τύπου και στο κάτω µέρος θα βρίσκεται ο 

αποσβεστήρας πτώσης ο οποίος θα αποτελείται από έναν τυλιγµένο και ραµµένο ιµάντα που 

θα ξεδιπλώνεται θα επιµηκύνεται σταδιακά κόβοντας τις ραφές του. 

Πρότυπο ΕΝ 361:2000 για την ζώνη , ΕΝ355 :2002 και ΕΝ362 (CONNECTORS) 
Σήµανση: 

• CE 

• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής 

Ε5. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

Οι κώνοι θα χρησιµοποιούνται ως υλικά οδικής σήµανσης, όπου είναι αναγκαίο να 
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διακόπτεται η 

κυκλοφορία. Θα είναι πλήρως αντανακλαστικοί (µε εναλλασσόµενους λευκούς και 

κόκκινους δακτυλίους). 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Υλικό κατασκευής: καουτσούκ 

Ύψος: 50 cm 

Βάρος: 2,2 - 2,4 Kg 

Μορφή: 

Θα έχουν τετραγωνική βάση σχεδιασµένη µε τρόπο που να επιτρέπει την απόλυτη ισορροπία 

Θα είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ο ένας επάνω στον άλλο µε τρόπο που το συνολικό ύψος 

να µην 

υπερβαίνει το 20% του αρχικού. Στο επάνω µέρος θα υπάρχει οπή για την µεταφορά 

και την εναπόθεσή τους. Χρωµατισµός Η κόκκινη µη αντανακλαστική επιφάνεια θα 

ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις του χρωµατοµετρικού συστήµατος της CIE15,2 (1986) µε πρότυπο φωτιστικό 

D65, γεωµετρία 

45/0 µε τις ακόλουθες τιµές συντεταγµένων. 

 
ΟΜΑ∆Α ΣΤ: ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
Κατσαβίδι 1000V PH1 

Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαµηλή τάση ταυτόχρονα µε γάντια. 

Χαρακτηριστικά: µόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V. 

Σήµανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθµός σειράς, έτος κατασκευής, σήµα 

∆ιεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 

Συµµορφώνονται µε τo πρότυπο ΕΝ-60900 Ε2 (ΙEC 60900) (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία 

χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόµενου ρεύµατος και 1500 V συνεχούς 

ρεύµατος) 

 

Κατσαβίδι 1000V PH2 

Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαµηλή τάση ταυτόχρονα µε γάντια. 

Χαρακτηριστικά: µόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V. 

Σήµανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθµός σειράς, έτος κατασκευής, σήµα 

∆ιεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 

Συµµορφώνονται µε τo πρότυπο ΕΝ-60900 Ε2 (ΙEC 60900) (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία 

χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόµενου ρεύµατος και 1500 V συνεχούς 

ρεύµατος) 

 

Κατσαβίδι 1000V PH3 
Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαµηλή τάση ταυτόχρονα µε γάντια. 

Χαρακτηριστικά: µόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V. 

Σήµανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθµός σειράς, έτος κατασκευής, σήµα 

∆ιεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 

Συµµορφώνονται µε τo πρότυπο ΕΝ-60900 Ε2 (ΙEC 60900) (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία 

χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόµενου ρεύµατος και 1500 V συνεχούς 

ρεύµατος) 

 

Κατσαβίδι 1000V 4x100 

Χρώµα 1  2  3  4  
Παρ/νταςΦ

ωτειν/ τας β 

 Χ Ψ Χ Ψ Χ Ψ Χ Ψ  

Κόκκινο 0,690 0,310 0,575 0,316 0,521 0,371 
0,610 

0,390 > 0,11 
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Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαµηλή τάση ταυτόχρονα µε γάντια. 

Χαρακτηριστικά: µόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V. 

Σήµανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθµός σειράς, έτος κατασκευής, σήµα 

∆ιεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 

Συµµορφώνονται µε τo πρότυπο ΕΝ-60900 Ε2 (ΙEC 60900) (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία 

χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόµενου ρεύµατος και 1500 V συνεχούς 

ρεύµατος) 

 

Κατσαβίδι 1000V 5,5x125 
Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαµηλή τάση ταυτόχρονα µε γάντια. 

Χαρακτηριστικά: µόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V. 

Σήµανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθµός σειράς, έτος κατασκευής, σήµα 

∆ιεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 

Συµµορφώνονται µε τo πρότυπο ΕΝ-60900 Ε2 (ΙEC 60900) (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία 

χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόµενου ρεύµατος και 1500 V συνεχούς 

ρεύµατος) 

 

 

Κατσαβίδι 1000V 6,5x150 
Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαµηλή τάση ταυτόχρονα µε γάντια. 

Χαρακτηριστικά: µόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V. 

Σήµανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθµός σειράς, έτος κατασκευής, σήµα 

∆ιεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 

Συµµορφώνονται µε τo πρότυπο ΕΝ-60900 Ε2 (ΙEC 60900) (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία 

χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόµενου ρεύµατος και 1500 V συνεχούς 

ρεύµατος) 

 

Πένσα 1000V 180mm 
Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαµηλή τάση ταυτόχρονα µε γάντια. 

Χαρακτηριστικά: µόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V. 

Σήµανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθµός σειράς, έτος κατασκευής, σήµα 

∆ιεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 

Συµµορφώνονται µε τo πρότυπο ΕΝ-60900 Ε2 (ΙEC 60900) (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία 

χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόµενου ρεύµατος και 1500 V συνεχούς 

ρεύµατος) 

 

Κόφτης πλάγιος 1000V 180mm/4mm 
Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαµηλή τάση ταυτόχρονα µε γάντια. 

Χαρακτηριστικά: µόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V. 

Σήµανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθµός σειράς, έτος κατασκευής, σήµα 

∆ιεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 

Συµµορφώνονται µε τo πρότυπο ΕΝ-60900 Ε2 (ΙEC 60900) (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία 

χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόµενου ρεύµατος και 1500 V συνεχούς 

ρεύµατος) 

 

Κόφτης ηµικυκλικός 1000V 160mm/16mm ∆υν.κοπής 
Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαµηλή τάση ταυτόχρονα µε γάντια. 

Χαρακτηριστικά: µόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V. 

Σήµανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθµός σειράς, έτος κατασκευής, σήµα 

∆ιεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 

Συµµορφώνονται µε τo πρότυπο ΕΝ-60900 Ε2 (ΙEC 60900) (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία 

χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόµενου ρεύµατος και 1500 V συνεχούς 

ρεύµατος) 

 

Κόφτης καστάνια 1000V 280mm/52mm 
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Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαµηλή τάση ταυτόχρονα µε γάντια. 

Χαρακτηριστικά: µόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V. 

Σήµανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθµός σειράς, έτος κατασκευής, σήµα 

∆ιεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 

Συµµορφώνονται µε τo πρότυπο ΕΝ-60900 Ε2 (ΙEC 60900) (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία 

χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόµενου ρεύµατος και 1500 V συνεχούς 

ρεύµατος) 

 

 

Γκαζοτανάλια 1000V 240mm  (παξιµάδια έως 36mm) 
Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαµηλή τάση ταυτόχρονα µε γάντια. 

Χαρακτηριστικά: µόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V. 

Σήµανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθµός σειράς, έτος κατασκευής, σήµα 

∆ιεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 

Συµµορφώνονται µε τo πρότυπο ΕΝ-60900 Ε2 (ΙEC 60900) (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία 

χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόµενου ρεύµατος και 1500 V συνεχούς 

ρεύµατος) 

 

Κλειδί Γαλλικό 1000V 250mm  (παξιµάδια έως 30mm) 
Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαµηλή τάση ταυτόχρονα µε γάντια. 

Χαρακτηριστικά: µόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V. 

Σήµανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθµός σειράς, έτος κατασκευής, σήµα 

∆ιεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 

Συµµορφώνονται µε τo πρότυπο ΕΝ-60900 Ε2 (ΙEC 60900) (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία 

χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόµενου ρεύµατος και 1500 V συνεχούς 

ρεύµατος) 

 

Απογυµνωτής καλωδίων µε ∆υν.κοπής 11mm             
Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαµηλή τάση ταυτόχρονα µε γάντια. 

Χαρακτηριστικά: µόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V. 

Σήµανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθµός σειράς, έτος κατασκευής, σήµα 

∆ιεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 

Συµµορφώνονται µε τo πρότυπο ΕΝ-60900 Ε2 (ΙEC 60900) (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία 

χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόµενου ρεύµατος και 1500 V συνεχούς 

ρεύµατος) 

 

∆οκιµαστικάtester τάσης τύπου Fluke. 
Περιγραφή: ∆οκιµαστής τάσης Duspol για DC και AC, πρόσθετος συναγερµός δόνησης για 

ανίχνευση τάσης. Στάδιο φάσης και ένδειξη φάσης µέσω LCD. Εµφάνιση τάσης DC και AC 

µέσω LED και ηλεκτροµαγνητικής κίνησης. 

 

Κατσαβίδι 1000V PH2x100 για βίδεσ τερµατικών 
Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαµηλή τάση ταυτόχρονα µε γάντια. 

Χαρακτηριστικά: µόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V. 

Σήµανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθµός σειράς, έτος κατασκευής, σήµα 

∆ιεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 

Συµµορφώνονται µε τo πρότυπο ΕΝ-60900 Ε2 (ΙEC 60900) (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία 

χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόµενου ρεύµατος και 1500 V συνεχούς 

ρεύµατος) 

 

 

 

Αµπερόµετο-Βολτόµετρο (Πολύµετρο) 
Χαρακτηριστικά: 

Πλήρες φάσµα, Μέτρηση τάσης 1000V DC, Μέτρηση τάσης AC 750V, Μέτρηση ρεύµατος DC 

/ AC 10Α, Αντίσταση/Χωρητικότητα, hFE, ∆οκιµή διόδου/Συνέχειας,CAT II 1000V / CAT III 
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600V,Τάση συνεχούς ρεύµατος (V) 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V ± (0,5% + 5),Τάση 

εναλλασσόµενου ρεύµατος (V) 4V / 40V / 400V / 750V ± (0,8% + 3),Ρεύµα DC (A) 400uA 

/ 400mA / 10A ± (0,8% + 3),Ρεύµα εναλλασσόµενου ρεύµατος (A) 4mA / 400mA / 10A ± 

(1% + 2),Αντίσταση (Ω) 400Ω / 4000Ω / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ ± (0.8% + 

2),Χωρητικότητα (F) 4nF / 40nf / 400nF / 4uF / 40uF / 400uF / 4mF / 10mF ± (4% + 

5),Συχνότητα (Hz) 10Hz ~ 1MHz ± (1% + 4),Θερµοκρασία -40 ℃ ~ 1000 ℃ ± (1% + 4) -

40 ℉ ~ 1832 ℉ ± (1,5% + 5), Απόκριση συχνότητας 40Hz ~ 400Hz √, Χειροκίνητη 

επιλογή εύρους,∆οκιµήσυνέχειας,Φωτισµός,Ένδειξη χαµηλής µπαταρίας,Αυτόµατη 

απενεργοποίηση 

 

Συλλογή από καριδάκια 6αγωνα 8-22mm +καστάνια +σταυρος 
Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαµηλή τάση ταυτόχρονα µε γάντια. 

Χαρακτηριστικά: µόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V. 

Σήµανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθµός σειράς, έτος κατασκευής, σήµα 

∆ιεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 

Συµµορφώνονται µε τo πρότυπο ΕΝ-60900 Ε2 (ΙEC 60900) (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία 

χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόµενου ρεύµατος και 1500 V συνεχούς 

ρεύµατος) 

 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Τα ακριβή µεγέθη στα είδη ατοµικής προστασίας θα δοθούν στον ανάδοχο µετά την 

κατακύρωση της προµήθειας, αναλυτικά για κάθε είδος. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 

προσκοµίσει δείγµατα στα διαθέσιµα µεγέθη προκειµένου οι εργαζόµενοι να καθορίσουν 

πιο είναι το καταλληλότερο για τον καθένα από αυτούς. 

2. Κάθε εργονοµικά εξελιγµένη ή αισθητική βελτίωση στα ΜΑΠ θα γίνεται δεκτή µε την 

προϋπόθεση ότι δεν θα αποκλίνει από τα βασικά στοιχεία της προαναφερόµενης 

Τεχνικής Περιγραφής & Προδιαγραφής που αφορούν σύµφωνα µε Ευρωπαϊκά standard 

εκφρασµένα κατά ΕΝ. 

3. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για µια ή 

περισσότερες οµάδες του ενδεικτικού προϋπολογισµου. 

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκή µέσα προκειµένου για την παράδοση των 

ειδών χωρίς να δικαιούται καµιάς από το λόγο αυτό πρόσθετης αποζηµίωσης 

5. Ο ανάδοχος ευθύνεται προσωπικά αυτός και µόνο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της 

σύµβασης, για αποζηµιώσεις για ζηµιές που θα προκληθούν από τον ίδιο τον ανάδοχο, 

το πάσης φύσεως προσωπικό του, τα µεταφορικά του µέσα, τα µηχανήµατα, τα 

εργαλεία κλπ., σε πρόσωπα ή σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του ∆ηµοσίου, των δήµων 

κοινοτήτων ή τρίτων, αποκλειόµενης ρητά και απόλυτα κάθε ευθύνης του εργοδότη. 

6. Οι ποσότητες των ειδών είναι υπολογισµένες µε στοιχεία τα οποία µπορεί να 

µεταβληθούν (π.χ. συνταξιοδοτήσεις, προσλήψεις, µετακινήσεις), ανάλογα µε τις 

ανάγκες των Υπηρεσιών του ∆ήµου.  

 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε δύο (2) χρόνια από την υπογραφή της.  

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείµενο συγγραφής 
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Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας των 

εργαζοµένων στο ∆ήµο Θερµαϊκού για δύο (2) έτη, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες 

για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του  ∆ήµου Θερµαϊκού. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις 
 
1. Τις διατάξεις τουΝ. 3463/2006«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, 

4. Το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 

5. Τις διατάξεις του Ν. 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. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,  

7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις” 

8. Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του 

∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

9. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” 

10. Την µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας 

και Ανάπτυξης» 

 
Άρθρο 3  

 Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου 
 

Η προµήθεια θα διενεργηθεί µε ανοιχτό ηλεκτρονικό  διαγωνισµό µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) ανά οµάδα του προϋπολογισµού, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 
 
 

Άρθρο 4 
Έγγραφα σύµβασης 

 
Τα έγγραφα της σύµβασης για τον παρόντα διαγωνισµό είναι τα ακόλουθα: 

1. Η προκήρυξη 

2. Η  διακήρυξη. 

3. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) (άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)το 

οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 

1599/1986 (Α’ 75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας 

ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας. 
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4. Η υπ’ αριθµ. 1/2021 Μελέτη της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών  Υπηρεσιών – Τµήµα 

Ανθρώπινου ∆υναµικού . 

5. Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

Προσφορές - Τεχνικές προδιαγραφές  
 

Η ισχύς των προσφορών θα είναι για ενενήντα (90) ηµέρες από την εποµένη της 

διενέργειας του διαγωνισµού. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν προσφορά για µία ή και για περισσότερες οµάδες 

ή και για το σύνολο των οµάδων. Για κάθε µια από τις οµάδες που θα δοθεί προσφορά θα 

πρέπει να περιλαµβάνονται απαραιτήτως όλα τα είδη της προσφερόµενης οµάδας. Η 

προµήθεια των ποσοτήτων των ειδών της κάθε οµάδας θεωρείται ενιαία και οι προσφορές 

που αναφέρονται σε µέρος αυτών δεν γίνονται αποδεκτές. 

Το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της µελέτης και 

ισχύουν απόλυτα τα όσα περιγράφονται σε αυτό. 

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους, 

πιστοποιητικά ποιότητας και ό,τι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να προσκοµίσει Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, 

προκειµένου να δηλώσει ότι τα προσφερόµενα υλικά θα είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη της παρούσας µελέτης. 

 
ΑΡΘΡΟ  7 

 

Εγγύηση συμμετοχής 

 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της  σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

(2%). 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 

όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς , άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους 

προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και 

της εγγύησης συμμετοχής. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

∆ιάρκεια Σύµβασης 
 

Ο χρόνος της σύµβασης ορίζεται σε  δύο (2) χρόνια από την ηµεροµηνία υπογραφής της. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
Χρόνος – Τόπος - Τρόπος  Παράδοσης 

 

Οι παραγγελίες θα πραγµατοποιούνται τµηµατικά καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης από 

αρµόδιο υπάλληλο που θα ορίσει η κάθε ∆/νση µετά την υπογραφή της σύµβασης+, 

 

. 



29 
 

Ο χρόνος παράδοσης θα είναι πέντε (5) µέρες από την έγγραφη παραγγελία της αρµόδιας 

υπηρεσίας. 

Οι ποσότητες που αναφέρονται  είναι ενδεικτικές και όχι δεσµευτικές για τον ∆ήµο, 

δεδοµένου ότι οι παραγγελίες θα εξαρτηθούν από τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου. 

Ο ∆ήµος δε δεσµεύεται για την απορρόφηση του συνόλου των ποσοτήτων κάθε οµάδας.  

Εάν, ωστόσο, ο ∆ήµος χρειαστεί να προµηθευτεί  όλες τις ποσότητες των αγαθών, τότε ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιεί το Γραφείο Αποθήκης του ∆ήµου Θερµαϊκού για 

την ακριβή ηµεροµηνία παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα, για τη συσκευασία, 

µεταφορά, φορτοεκφόρτωση, των προς προµήθεια ειδών. 

Τα έξοδα µεταφοράς θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 
Παραλαβή 

 
Η παραλαβή των ειδών  θα γίνεται  από την αρµόδια Επιτροπή παραλαβής η οποία έχει 

συσταθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τον τρόπο και κατά το 

χρόνο που ορίζεται από τη σύµβαση.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και 

καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής. (άρθρο 208 παρ.2 του 

Ν.4412/16) 

Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνει  µε µακροσκοπική εξέταση. Μετά τη διενέργεια του 

µακροσκοπικού ελέγχου συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο παραλαβής 

ή απόρριψης. 

Η  Επιτροπή Παραλαβής µπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές 

της σύµβασης, 

γ) να απορρίψει το υλικό. 

Εάν τα είδη που θα προµηθευτεί ο ∆ήµος δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύµβασης ή 

εµφανίζουν ελαττώµατα ή κακοτεχνίες κατασκευαστικές, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

αντικαταστήσει τα είδη, εντός δέκα (10)  εργάσιµων ηµερών. 

Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή των ακατάλληλων ειδών και αποστολής στην 

Υπηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προµηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 
Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου 

 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του 

και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου 

οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου: 

α) σε περίπτωση που  δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία 

που ορίζεται στην ειδική πρόκλησηκαι η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

β) σε περίπτωση που δε φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά µέσα 

στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016. 

Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 

σύµβαση όταν: 

α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 

αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
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ΑΡΘΡΟ 10 
Ανωτέρα Βία 

 
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε 

που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως 

αυτά και να προσκοµίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
Κατακύρωση αποτελέσµατος – Σύµβαση 

 
Σύµφωνα µε το Ν.4412/2016, η κατακύρωση του αποτελέσµατος πραγµατοποιείται, µετά 

από γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής αξιολόγησης, από την Οικονοµική Επιτροπή, 

σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τους όρους της διακήρυξης. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η 

αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης 

επέρχονται µε την κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης,ο ανάδοχος 

της προµήθειας, υποχρεούται να προσέλθει  σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι µεγαλύτερο 

των είκοσι (20) ηµερών για να υπογράψει τη σύµβαση και να καταθέσει την κατά το άρθρο 

13 της παρούσης, εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαµβάνει όλα τα 

στοιχεία της προµήθειας. 

 
ΑΡΘΡΟ 12 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 

 Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% επί 

της αξίας της σύµβασης, χωρίς το ΦΠΑ. 

 Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης και καταπίπτει στην 

περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή από την υπηρεσία, 

πρέπει να περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 

στοιχεία. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. 

Επί πλέον των όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο για την εγγύηση «καλής εκτέλεσης», 

ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει(άρθρο 21 Ν.4782/2021). 

 
 

Άρθρο 13 
Υποχρεώσεις αναδόχου 

 
       Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση : 

1. Να εκτελεί τις εντολές των αρµοδίων οργάνων 

2. Να ειδοποιεί και να συνεννοείται µε τον αρµόδιο υπάλληλο πριν την εκτέλεση 

οποιασδήποτε προµήθειας. 

3. Τα υλικά  να είναι άριστης ποιότητας και σύµφωνα µε τους όρους των αντιστοίχων 

τεχνικών 

       προδιαγραφών της παρούσας µελέτης. 

4. Να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα, για τη συσκευασία, µεταφορά , φορτοεκφόρτωση  

των  προς προµήθεια ειδών. 
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5. Να αντικαταστήσει εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών  όσα είδη βρεθούν 

ελαττωµατικά κατά το στάδιο παραλαβής ή χρησιµοποίησής τους.  

 
 

Άρθρο  14 
Τρόπος Πληρωµής 

 
Η πληρωµή του προµηθευτή γίνεται τµηµατικά και στο 100% των τµηµατικά 

προσκοµιζοµένων τιµολογίων, µετά την παράδοση και την υπογραφή του σχετικού 

πρωτοκόλλουποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρµόδια Επιτροπή και την έκδοση 

του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, 

αφού γίνουν και όλες οι από τις κείµενες διατάξεις κρατήσεις. 

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που προσκοµίζονται στην αρµόδια υπηρεσία είναι τα 

οριζόµενα στον Ν.4412/2016. Πέραν των κατ’ ελάχιστο δικαιολογητικών η αρµόδια 

υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωµή, µπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε 

άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στα έγγραφα της 

σύµβασης.  

 Η πληρωµή του εργολαβικού τιµήµατος θα γίνεται σε EURO. 

 Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραµένει 

σταθερή και αµετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της προµήθειας. 

 
 

Άρθρο 15 
Φόροι , τέλη , κρατήσεις 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα 

µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού 

στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται 

µε τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 

1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β').)  

γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου  

3% και ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί του χαρτοσήµου. 

δ) Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήµατος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

 

 

 

      
     Η συντάξασα Ο Προϊστάµενος Τµήµατος  
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