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Έγγραθο Γήμοσ-Φορέα:  
Έργο: Προμήθεια μέζων αηομικής προζηαζίας 

εργαηοηετνικού προζωπικού 2015 
 

Κωδ. Προϋπ/ζμού: ΚΑ 20.6063.0001, 30.6063.0002 
 
Περιγραθή: 
 Με ηην παπούζα μελέηη ο Δήμορ ππόκειηαι να ππομηθεςηεί διάθοπα μέζα 
αηομικήρ πποζηαζίαρ για 44 μόνιμοςρ ςπαλλήλοςρ ηηρ Τπηπεζίαρ Καθαπιόηηηαρ & 
ηλεκηποθυηιζμού και 42 μόνιμοςρ ςπαλλήλοςρ ηηρ Τπηπεζίαρ Σεσνικών έπγυν καθώρ 
και για επιπλέον ςπαλλήλοςρ (ζαν εποσικό πποζυπικό) πος μποπεί να ζςνάτοςν ζσέζη 
επγαζίαρ με ηο Δήμο  , όπυρ αςηά πεπιγπάθονηαι ζηην με απ. 53361/2-10-2006 ΚΤΑ 
(ΦΔΚ 1503/Β΄), με όλερ ηιρ ηποποποιήζειρ ηηρ, ηα οποία ππέπει θα θέποςν 
ςποσπευηικά καηά ηο σπόνο επγαζίαρ ηοςρ , ππορ διαθύλαξη ηόζο ηηρ αηομικήρ όζο και 
ηηρ δημόζιαρ ςγείαρ. 

Σα ςπό ππομήθεια είδη  αθοπούν ηοςρ επγάηερ καθαπιόηηηαρ , ηοςρ οδηγούρ 
αποππιμμαηοθόπυν, ηοςρ οδηγούρ θοπηηγών, ηοςρ ηλεκηποζςγκολληηέρ , ηοςρ 
σειπιζηέρ μησανημάηυν,  ηοςρ ηλεκηπολόγοςρ, ηοςρ μησανικούρ επιβλέπονηερ έπγυν, και 
όλο ηο πποζυπικό ζύμθυνα με ηο παπαπάνυ ΦΕΚ.  
 Για ηο μόνιμο πποζυπικό η ππομήθεια θα γίνει εξ ολοκλήπος και θα διανεμηθεί 
απ΄εςθείαρ ζ΄αςηό ζύμθυνα με ηο παπαπάνυ ΦΕΚ και ηην καηάζηαζη ηος γπαθείος 
πποζυπικού όζον αθοπά ηοςρ δικαιούσοςρ ενώ για ηο εποσικό πποζυπικό θα γίνεηαι 
ανάλογα με ηην πποζέλεςζη ηος. 
 ηον πποϋπολογιζμό έηοςρ 2015 ςπάπσει εγγεγπαμμένη πίζηυζη για ηην 
παπαπάνυ ππομήθεια ζηοςρ κυδικούρ Κ.Α. 20.6063.0001 ποζό 25.000,00 και ζηον ΚΑ 
30.6063.0002 ποζό 15.000,00 εςπώ με ηο ΦΠΑ.   
 
 

  
 

 
 

 
 



ΔΔΔΙΙΙΓΓΓΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΤΤΤΓΓΓΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ   ΤΤΤΠΠΠΟΟΟΥΥΥΡΡΡΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΝΝΝ   

   
ΑΡΘΡΟ 1ο 

Ανηικείμενο Ππομήθειαρ 
Με ηην μελέηη αςηή πποβλέπεηαι η Προμήθεια μέζων αηομικής προζηαζίας 
εργαηοηετνικού προζωπικού 2015, για να καλςθθούν ανάγκερ ηος Δήμος 
Υερζονήζοσ.   
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Ιζσύοςζερ δαηάξειρ 

Η εκηέλεζη ηηρ ππομήθειαρ θα γίνει ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ: 
α) Σος ιζσύονηορ Δημοηικού και Κοινοηικού Κώδικορ.  
β) Αποθ. ΤΠΕ 11389/93 
γ) Σηρ ΚΤΑ 53361/2-10-2006 (1503 ΦΕΚ/Α΄) 
δ) Σος Ν. 4281/2014 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ 

1. Γεπμαηοπάνινα γάνηια  

Πεδίν ρξήζεο: Δξγαζίεο ζηηο νπνίεο απαηηείηαη πξνζηαζία από απινύο κεραληθνύο 

θηλδύλνπο (ηξηβέο, ζπκπηέζεηο, εθδνξέο) ζε ζηεγλό πεξηβάιινλ όπσο εξγαδόκελνη ζε 

απνξξηκκαηνθόξα, νηθνδόκνη, ζε θήπνπο,κεραλνηερλίηεο,  

Υαξαθηεξηζηηθά: Μήθνο πεξίπνπ 20.25cm πάρνο 1 .1,2 mm To εκπξόο κέξνο γαληηνύ 

θαη ηα δάθηπια από βόεηνδέξκα θαη ην πίζσ κέξνο από βακβαθεξό ύθαζκα κε ειαζηηθή 

ηαηλία ζύζθημεο.  

Πξόηππα ΔΝ 388, 420 κε επίπεδα κεραληθώλ αληνρώλ  

• 2 (ηξηβή)  

• 1 (θνπή κε ιεπίδα)  

• 2 (δηάζρηζε)  

• 2 (δηάηξεζε)  

ήκαλζε: 

• CE  

• Πξνκεζεπηήο, Κσδηθόο πξντόληνο, Έηνο θαηαζθεπήο  

• Δηθνλόζεκν πξνζηαζίαο από κεραληθνύο θηλδύλνπο θαη νη θσδηθνί 2, 1, 2, 2 

Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα επηιεγνύλ γάληηα κε ελίζρπζε απόδεύηεξν ζηξώκα δέξκαηνο ζην 

εκπξόο κέξνο ηεο παιάκεο πνπ ζα έρνπλ κεγαιύηεξα επίπεδα κεραληθώλ αληνρώλ αιιά 

ζα είλαη πην δύζρξεζηα.  

 
 

2. Γάνηια από PVC  



Πεδίν ρξήζεο: Όηαλ απαηηείηαη πξνζηαζία από ρεκηθνύο, κεραληθνύο θαη βηνινγηθνύο 

θηλδύλνπο, όπσο εξγαδόκελνη ζε απνξξηκκαηνθόξα (ελαιιαθηηθή ιύζε), ζε θαζαξηζκνύο 

θάδσλ, ζε λεθξνηαθεία.  

Υαξαθηεξηζηηθά: Μήθνο πεξίπνπ 30cm πάρνο 1 mm  

Τιηθό θαηαζθεπήο PVC θαη εζσηεξηθή επέλδπζε από αλζηδξσηηθό πιηθό.  

Διάρηζηα επίπεδα κεραληθώλ αληνρώλ 3, 1, 2, 1, πνπ ζεκαίλεη:  

• 3 (ηξηβή)  

• 1 (θνπή κε ιεπίδα)  

• 2 (δηάζρηζε)  

• 1 (δηάηξεζε) 

Πξόηππα ΔΝ 388, 420, 374 

ήκαλζε: 

• CE  

• Πξνκεζεπηήο, Κσδηθόο πξντόληνο, Έηνο θαηαζθεπήο  

• Δηθνλόζεκν πξνζηαζίαο από κεραληθνύο θηλδύλνπο θαη νη θσδηθνί 3,1,2,1  

• Δηθνλόζεκν πξνζηαζίαο από ρεκηθέο νπζίεο θαη κηθξννξγαληζκνύο  

 

3. Γάνηια από νιηπίλιο  

Πεδίν ρξήζεο: ε εξγαζίεο πνπ απαηηείηαη πξνζηαζία από ηζρπξά ρεκηθά ή 

κηθξννξγαληζκνύο όπσο ζηελ θαζαξηόηεηα θαη ζε ςεθαζκνύο.  

Υαξαθηεξηζηηθά: Μήθνο πεξίπνπ 30cm. Πάρνο 0,5 mm. Τιηθό θαηαζθεπήο ληηξίιην κε 

εζσηεξηθή επέλδπζε από αλζηδξσηηθό πιηθό.  

Διάρηζηα επίπεδα κεραληθώλ αληνρώλ 3,1,0,1 , πνπ ζεκαίλεη:  

• 3 (ηξηβή)  

• 1 (θνπή κε ιεπίδα)  

• 1 (δηάηξεζε) 

Πξόηππα ΔΝ 388, 420, 374ζ  

ήκαλζε: 

• CE  

• Πξνκεζεπηήο, Κσδηθόο πξντόληνο, Έηνο θαηαζθεπήο  

• Δηθνλόζεκν πξνζηαζίαο από κεραληθνύο θηλδύλνπο θαη νη θσδηθνί 3,1,Υ,1  

• Δηθνλόζεκα πξνζηαζίαο από ρεκηθέο νπζίεο θαη κηθξννξγαληζκνύο  

 
4. Γάνηια από ύθαζμα και νιηπίλιο  

Πεδίν ρξήζεο: Δξγαζίεο ζηηο νπνίεο ην εκπξόο κέξνο ηεο παιάκεο κπνξεί λα εθηεζεί ζε 

ρεκηθέο νπζίεο ή ζε πγξό πεξηβάιινλ όπσο ζηα ζπλεξγεία ζπληήξεζεο ζε πγξό 

πεξηβάιινλ, ζε πδξαπιηθνύο θαη ζε βαθέο.  

Υαξαθηεξηζηηθά: Μήθνο πεξίπνπ 20.25cm Δκπξόο κέξνο παιάκεο από ληηξίιην ώζηε λα 

πξνζηαηεύεη από ρεκηθέο νπζίεο ελώ ην πίζσ από ύθαζκα ώζηε λα είλαη πην εύρξεζην.  

Διάρηζηα επίπεδα κεραληθώλ αληνρώλ 3, 1, 2, 2.  

• 3 (ηξηβή)  



• 1 (θνπή κε ιεπίδα)  

• 2 (δηάζρηζε)  

• 2 (δηάηξεζε)  

Πξόηππα ΔΝ 388, 420  

ήκαλζε: 

• CE  

• Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθόο πξντόληνο, Έηνο θαηαζθεπήο  

• Δηθνλόζεκν γηα πξνζηαζία από κεραληθνύο θηλδύλνπο θαη νη θσδηθνί 3, 1, 2, 2  

 
5. Γάνηια ελαζηικά μιαρ σπήζηρ  

Πεδίν ρξήζεο: γηα αληηκεηώπηζε ρεκηθώλ νπζηώλ ή κηθξννξγαληζκώλ.  

Υαξαθηεξηζηηθά: Μήθνο πεξίπνπ 20 cm Καηαζθεπή από ληηξίιην. Δίλαη κίαο ρξήζεο . 

Δίλαη ζπζθεπαζκέλα ζε θνπηηά αλά 100  ηεκάρηα θαη ζε δηάθνξα κεγέζε .  

Πξόηππα ΔΝ 374  

ήκαλζε:  

• CE  

• Πξνκεζεπηήο, Κσδηθόο πξντόληνο, Έηνο θαηαζθεπήο  

• Δηθνλόζεκν πξνζηαζίαο από ρεκηθέο νπζίεο θαη κηθξννξγαληζκνύο  

 
6. Γάνηια μονωηικά  

Πεδίν εθαξκνγήο. Δξγαζίεο ζε ρακειή ηάζε.  

Υαξαθηεξηζηηθά: Μήθνο 30cm. Καηαζθεπή από ζπλζεηηθό πιηθό ρσξίο ξαθέο.  

Πξόηππν ΔΝ 60903  

ήκαλζε:  

• CE  

• Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθόο Πξντόληνο, αξηζκόο ζεηξάο  

• 00 (Πξνζηαζία κέρξη 500V)  

• RC (απμεκέλε κεραληθή αληνρή, αληνρή ζε όδνλ,νμέα, πεηξειαηνεηδή, ςύρνο)  

• Κσδηθόο εξγαζηεξίνπ πηζηνπνίεζεο  

• Έηνο θαη κήλαο θαηαζθεπήο.  

• ήκα δηεζλνύο ειεθηξνηερληθήο επηηξνπήο (IEC) εκεηώλεηαη όηη ε θιάζε αθνξά ζηελ 

ηάζε εξγαζίαο από ηελ νπνία πξνζηαηεύνπλ ηα γάληηα. Αλ ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα 

πξνζηαζία από κέζε ηάζε ηόηε πξέπεη λα επηιεγνύλ γάληηα θιάζεο 2 ηα νπνία είλαη πην 

ρνληξά αιιά πξννξίδνληαη κόλν γηα ρεηξηζκνύο θαη όρη γηα εξγαζία 

 

7. Γςαλιά μάζκα (goggles)  

Πεδίν ρξήζεο: ε εξγαζίεο πνπ απαηηνύλ πξνζηαζία από ρεκηθέο νπζίεο (πγξέο ή 

ζθόλεο) ή θαη από κεραληθνύο θηλδύλνπο (ηξνρόο, ηόξλνο θα)  



Υαξαθηεξηζηηθά: Οπηηθόο δίζθνο, αξθεηά κεγάινο πνπ λα κελ εκπνδίδεη ηελ νξαηόηεηα 

κε αληηζακβσηηθή επέλδπζε, κε αληνρή έλαληη ηξηβήο πιαίζην ζηήξημεο ηνπ νπηηθνύ 

δίζθνπ κε ηκάληα ζηεξέσζεο θαη πξνζαξκνγήο ζην θεθάιη θαη νπέο έκκεζνπ αεξηζκνύ.  

Πξόηππα ΔΝ 166  

ήκαλζε:  

• ην πιαίζην:  

• CE  

• Καηαζθεπαζηήο, Έηνο θαηαζθεπήο.  

• Β Μεραληθή αληνρή  

• 3 Πξνζηαζία από πγξέο ρεκηθέο νπζίεο.  

• 4 πξνζηαζία από ζθόλε.  

• ηνλ νπηηθό δίζθν:  

• 1 Οπηηθή θιάζε  

• Β Μεραληθή αληνρή  

• Κ πξνζηαζία έλαληη ηξηβήο  

• Ν Αληηζακβσηηθή επέλδπζε  

• 9 πξνζηαζία από ιεησκέλα κέηαιια.  

Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε έλαο ηύπνο κε ηα πξναλαθεξζέληα 

ραξαθηεξηζηηθά είηε δύν ν έλαο γηα πξνζηαζία από ρεκηθέο νπζίεο (δελ είλαη 

απαξαίηεηνη νη θσδηθνί 9 θαη Β) θαη άιινο γηα κεραληθνύο θηλδύλνπο (δελ είλαη 

απαξαίηεηνη νη θσδηθνί 3 θαη 4 ζην πιαίζην)  

 

8. Γςαλιά Πποζηαζίαρ από ηλιακή ακηινοβολία  

Πεδίν ρξήζεο: ε εξγαζίεο ζην ύπαηζξν ηνπο ζεξηλνύο κήλεο.  

Υαξαθηεξηζηηθά: Οπηηθόο δίζθνο, κε πξνζηαζία έλαληη ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, επαξθή 

κεραληθή αληνρή, κε αληνρή έλαληη ηξηβήο θαη βξαρίνλεο ζηήξημεο ξπζκηδόκελνπ κήθνπο 

γηα θαιύηεξε πξνζαξκνγή. 

 Πξόηππα ΔΝ 166,169  

ήκαλζε:  

• ηνπο βξαρίνλεο:  

• CE  

• Καηαζθεπαζηήο, Έηνο θαηαζθεπήο.  

• F Μεραληθή αληνρή  

• ηνλ νπηηθό δίζθν:  

• 1 Οπηηθή θιάζε  

• 6_2 ή 6.2,5 πνπ ζπκβνιίδεη ηε δπλαηόηεηα απνξξόθεζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ππέξπζξνπ θάζκαηνο.  

• F Μεραληθή αληνρή.  

• Κ πξνζηαζία έλαληη ηξηβήο.  

Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα ππάξρεη ζηνπο νπηηθνύο δίζθνπο ή ζήκαλζε 5_2 ή 5.2,5 πνπ 

ζεκαίλεη όηη δελ απνξξνθάηαη ην ππέξπζξν θάζκα ηεο αθηηλνβνιίαο. Απηό δελ έρεη 

κεγάιε επίδξαζε ζηελ πξνζηαζία θαη θαζηζηά ηα γπαιηά πην νηθνλνκηθά.  

 

9. Ποδιέρ ζςγκολληηών 
Πεδίν ρξήζεο:   Σπγθνιιήζεηο 
Χαξαθηεξηζηηθά: Πνδηέο από εηδηθά επεμεξγαζκέλν ππξίκαρν δέξκα (θξνύηα). 
Πξόηππα:  ΕΝ 470  



Σήκαλζε: 
• CE 
• Καηαζθεπαζηήο, Κωδηθόο πξνϊόληνο, Εξγαζηήξην πηζηνπνίεζεο, Έηνο θαηαζθεπήο 
• Εηθνλόζεκν πξνζηαζίαο από ζεξκόηεηα. 

 
10. Μάζκα ημίζεωρ πποζώπος  

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Κπξίσο κάζθα από ζπλζεηηθό πιηθό (ζηιηθόλε)  κε ηκάληεο πξνζαξκνγήο πνπ ζα 

θαιύπηνπλ κύηε, ζηόκα θαη πεγνύλη. Δίλαη πξνηηκόηεξε κάζθα κε δηπιά θίιηξα, σο πην 

άλεηε θαη Θα δηαζέηεη δύν ππνδνρέο θνπκπώκαηνο θίιηξωλ, κε ην ζύζηεκα Bayonet (θαηά 

πξνηίκεζε), θαη παξαβνιηθή βαιβίδα εηζπλνήο γηα κείωζε ηεο πγξαζίαο θαη ηεο δέζηεο κέζα ζηε 

κάζθα. Πξέπεη λα επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θίιηξν, πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

είλαη Α1 Ρ3 (ρξώκαηνο θαθέ θαη ιεπθνύ) πνπ παξέρεη πξνζηαζία από νξγαληθά αέξηα θαη 

αηκνύο θαη ζσκαηίδηα ή Α2 Ρ3 . 

Πξόηππα: ΔΝ 140 γηα ηε κάζθα θαη ΔΝ 143 γηα θίιηξα  

ήκαλζε: Η κάζθα θαη ηα θίιηξα πξέπεη λα έρνπλ αλεμίηεια ηππσκέλα ηα εμήο:  

• CE  

• Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθόο πξντόληνο, Έηνο θαηαζθεπήο (ζηα θίιηξα θαη εκεξνκελία 

ιήμεο).  

• Κσδηθόο Δξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο  

• ηα θίιηξα ζα ππάξρεη θαη ρξσκαηηθόο θώδηθαο (θαθέ θαη άζπξν)  

 

11. Ανακλαζηικά γιλέκα  

Πεδίν ρξήζεο: ε όζνπο εξγάδνληαη θνληά ζε θηλνύκελα νρήκαηα (απνξξηκκαηνθόξα, 

θαζαξόηεηα).  

Υαξαθηεξηζηηθά  

Γηιέθν κε έληνλα δηαθξηλόκελν ρξώκα κε δύν νξηδόληηεο ισξίδεο από εηδηθό 

αληαλαθιαζηηθό πιηθό.Χο πιηθό θαηαζθεπήο ηνπ γηιέθνπ είλαη πξνηηκόηεξν βακβάθη 

(15%) θαη πνιπεζηέξαο (85%) γηα θαιύηεξν ζπλδπαζκό άλεζεο θαη κεραληθώλ αληνρώλ.  

Πξόηππα ΔΝ 340, 471 

ήκαλζε: 

• CE  

• Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθόο πξντόληνο, Έηνο θαηαζθεπήο  

• Δηθνλόζεκν γηα αληαλαθιαζηηθέο ελδπκαζίεο θαη νη θσδηθνί 2, 2  

 
12. ηολέρ πποζηαζίαρ από σημικά 

Πεδίν ρξήζεο: ε ςεθαζκνύο, βαθέο. 

Υαξαθηεξηζηηθά: 



Δληαίεο ζηνιέο (garment) από Tyvek ή ηζνδύλακα πιηθά πνπ πξνζηαηεύνπλ από 

πηηζηιίζκαηα ρεκηθώλ νπζηώλ θαη ζθόλεο ελώ παξάιιεια επηηξέπνπλ ηελ αλαπλνή ηνπ 

δέξκαηνο.  

Πξόηππα ΔΝ 340, 463 

ήκαλζε: 

• CE  

• Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθόο πξντόληνο, Δξγαζηήξην πηζηνπνίεζεο, Έηνο θαηαζθεπήο  

• Δηθνλόζεκν πξνζηαζίαο από πηηζηιίζκαηα ρεκηθώλ νπζηώλ.  

Κσδηθνί 4 πξνζηαζία από αεξνιύκαηα (spray) 5 πξνζηαζία από ζθόλεο 6 πξνζηαζία από 

πηηζηιίζκαηα πγξώλ νπζηώλ  

 
13. Γαλόηζερ. 

Πεδίν ρξήζεο: εξγαζίεο ζε ύπαηζξν θαηά ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο.  

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Αδηάβξνρε κπόηα από ζπλζεηηθό πιηθό κε αληηνιηζζεηηθή ζόια , πξνζηαηεπηηθά 

δαθηύισλ θαη πξνζηαηεπηηθό έλαληη δηάηξεζεο.  

Πξόηππν ΔΝ 344, 345  

ήκαλζε:  

• CE  

• Καηαζθεπαζηήο, θσδηθόο πξντόληνο, έηνο θαηαζθεπήο, κέγεζνο  

• Σν ζύκβνιν S5  πνπ ζπκβνιίδεη  

• Πξνζηαζία δαθηύισλ  

• Απνξξόθεζε κεραληθήο ελέξγεηαο ζηε θηέξλα  

• Τδαηνπεξαηόηεηα θαη απνξξόθεζε λεξνύ  

• Πξνζηαζία ηεο ζόιαο έλαληη δηάηξεζεο  

• Αληηζηαηηθέο ηδηόηεηεο  

ε ό,ηη αθνξά ηνπο θαζαξηζκνύο θάδσλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά αιιά ηύπνπ Δ 

(ζθάθαλδξν)  

 

14. Άπβςλα  

Πεδίν ρξήζεο: Γηα όιεο ηηο εξγαζίεο  

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Ηκηάξβπιν, κε ύςνο πνπ λα πξνζηαηεύεη ηα ζθπξά, κε πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα 

δαθηύισλ θαη αληηνιηζζεηηθή ζόια. πνιπνπξεζάλεο δηπιήο επίζηξσζεο  

Πξόηππν ΔΝ 344, 345  

ήκαλζε:  

• CE  

• Καηαζθεπαζηήο, θσδηθόο πξντόληνο, έηνο θαηαζθεπήο, κέγεζνο  

• Σν ζύκβνιν S3 πνπ ζπκβνιίδεη  

• Πξνζηαζία δαθηύισλ  

• Απνξξόθεζε κεραληθήο ελέξγεηαο ζηε θηέξλα  

• Τδαηνπεξαηόηεηα θαη απνξξόθεζε λεξνύ  

• Πξνζηαζία ηεο ζόιαο έλαληη δηάηξεζεο  

• Αληηζηαηηθέο ηδηόηεηεο  



• ζηε ζόια oil resistant  

 

15. Άπβςλα αζθαλείαρ  

Πεδίν ρξήζεο: Γηα όιεο ηηο εξγαζίεο  

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Ηκηάξβπιν, κε ύςνο πνπ λα πξνζηαηεύεη ηα ζθπξά, κε πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα 

δαθηύισλ θαη αληηνιηζζεηηθή ζόια.  

Πξόηππν ΔΝ 344, 345  

ήκαλζε:  

• CE  

• Καηαζθεπαζηήο, θσδηθόο πξντόληνο, έηνο θαηαζθεπήο, κέγεζνο  

• Σν ζύκβνιν S3 πνπ ζπκβνιίδεη  

• Πξνζηαζία δαθηύισλ  

• Απνξξόθεζε κεραληθήο ελέξγεηαο ζηε θηέξλα  

• Τδαηνπεξαηόηεηα θαη απνξξόθεζε λεξνύ  

• Πξνζηαζία ηεο ζόιαο έλαληη δηάηξεζεο  

• Αληηζηαηηθέο ηδηόηεηεο  

• ζηε ζόια oil resistant  

Δηδηθό γηα ηνπο ειεθηξνιόγνπο πξέπεη λα έρεη αληεπεμέιζεη ηε δνθηκή δηειεθηξηθήο 

αληνρήο ζε 5kV. 

Δθηόο από ηελ σο άλσ ζήκαλζε πξέπεη λα ππάξρεη ηεζη δηειεθηξηθήο αληνρήο από 

εγθεθξηκέλν θξαηηθό θνξέα.  

 

16. Ωηοαζπίδερ  

Πεδίν ρξήζεο: Όπνπ ν ζόξπβνο ππεξβαίλεη ηα 90 dB(A) ππνρξεσηηθά θαη δπλεηηθά όπνπ 

ππεξβαίλεη ηα 85 dB(A), γηα νθηάσξε έθζεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ  

Πεξηγξαθή: Κέιπθνο από ζπλζεηηθό πιηθό θαη ζηεθάλε ζηήξημεο ζην θεθάιη. Θα 

κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ αλζηδξσηηθέο επελδύζεηο ζηνπο δαθηπιίνπο πνπ 

έξρνληαη ζε επαθή κε ην έμσ ηνπο, γηα λα είλαη πξνεύρξεζηεο.  

Πξόηππν ΔΝ 352 . 1. Αλ πξνζαξκόδνληαη ζε θξάλνο ΔΝ 352 . 3  

ήκαλζε: Οη σηναζπίδεο πξέπεη λα έρνπλ αλεμίηεια ηππσκέλα ηα εμήο:  

• CE  

• Κσδηθό πξντόληνο  

• Καηαζθεπαζηήο, Έηνο θαηαζθεπήο. Δίλαη ππνρξεσηηθή ε πξνζθόκηζε από ηνλ 

πξνκεζεπηή δηαγξάκκαηνο κε ηελ εμαζζέληζε ηνπ αθνπόκελνπ  

ήρνπ αλά νθηάβα ζπρλνηήησλ. Σν δηάγξακκα πξέπεη λα ζπγθξηζεί κε ηα απνηειέζκαηα 

ηεο κέηξεζεο ώζηε ε ρξήζε ηνπο λα αληηκεησπίδεη ην ζπγθεθξηκέλν ζόξπβν  

 

 17. Ανηανακλαζηικοί κώνοι ζήμανζηρ  

Οη θώλνη ζα ρξεζηκνπνηνύληαη σο πιηθά νδηθήο ζήκαλζεο, όπνπ είλαη αλαγθαίν λα 

δηαθόπηεηαη ε θπθινθνξία. Θα είλαη πιήξσο αληαλαθιαζηηθνί (κε ελαιιαζζόκελνπο 

ιεπθνύο θαη θόθθηλνπο δαθηπιίνπο).  

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά  

Τιηθό θαηαζθεπήο: θανπηζνύθ  

Ύςνο: 50 cm  

Βάξνο: 2,2 . 2,4 Kg  



Μνξθή: Θα έρνπλ ηεηξαγσληθή βάζε ζρεδηαζκέλε κε ηξόπν πνπ λα επηηξέπεη ηελ 

απόιπηε ηζνξξνπία Θα είλαη δπλαηόλ λα ηνπνζεηεζεί ν έλαο επάλσ ζηνλ άιιν κε ηξόπν 

πνπ ην ζπλνιηθό ύςνο λα κελ ππεξβαίλεη ην 20% ηνπ αξρηθνύ. ην επάλσ κέξνο ζα 

ππάξρεη νπή γηα ηελ κεηαθνξά  

θαη ηελ ελαπόζεζή ηνπο.  

Υξσκαηηζκόο: Η θόθθηλε κε αληαλαθιαζηηθή επηθάλεηα ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ρξσκαηνκεηξηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο CIE 15,2 (1986) κε πξόηππν 

θσηηζηηθό D 65, γεσκεηξία 45/0 κε ηηο αθόινπζεο ηηκέο ζπληεηαγκέλσλ.  

Υξώκα 1 2 3 4 Παξ/ληαο Φσηεηλ/ηαο β Υ Φ Υ Φ Υ Φ Υ Φ Κόθθηλν 0,690 0,310 0,575 

0,316 0,521 0,371 0,610 0,390 > 0,11  

Αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε: Η αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε ζα είλαη ηύπνπ II θαηά ηελ ΤΑ 

16832 (ΤΠΔΥΧΓΔ ΦΔΚ 954 / 86).  

Η επηθόιιεζε ηεο κεκβξάλεο ζηνλ θώλν ζα είλαη ζύκθσλε κε ην ζρέδην επξσπατθνύ 

πξνηύπνπ CEN TC 226 Ν 143 Δ (§7.8) ή ηζνδύλακν εζληθό πξόηππν. Ο θώλνο ζα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο κεραληθέο αληνρέο ησλ § 7.4, 7.5 & 7.6 ηνπ αλσηέξσ πξνηύπνπ ή 

άιινπ ηζνδύλακνπ πξνηύπνπ.Θα έρεη έγθξηζε από αξρή θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ.Θα έρεη 

ζήκαλζε ζηε βάζε κε ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη ηνλ αξηζκό έγθξηζεο.  

 

18. Καπέλα 

Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ςάζα, θαιήο πνηόηεηαο πνπ δε ζα θζείξεηαη. Θα είλαη 

πιεθηά κε εληαία πιέμε. Θα έρνπλ ιάζηηρν ζπγθξάηεζεο θαη πεξηκεηξηθή πξνέθηαζε 

ζθίαζεο ηνπιάρηζηνλ 10 εθ. Θα είλαη ζε δηάθνξα λνύκεξα  

 

19. εη αδιάβποσα- Νιηζεπάδερ 

Οη ληηζεξάδεο ζα αθνινπζνύλ ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΔΝ 343 ζε όηη αθνξά ηηο κεραληθέο 

αληνρέο, ηελ αληνρή ζην πιύζηκν θαη ηε ζήκαλζε. Σα επίπεδα αληνρώλ ζα είλαη:  

• Αδηαβξνρνπνίεζε 3.  

• Γηαπλνή 3.  

Οη ππόινηπεο απαηηήζεηο (θιείζηκν κε θεξκνπάξ ή θαη velkro, ηζέπεο εζσηεξηθέο ή 

εμσηεξηθέο) πξέπεη λα θαζνξηζζνύλ ζε ζπλελλόεζε κε ηνπο ρξήζηεο. Θα έρνπλ θνπθνύια 

ε νπνία, όηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη, ζα ηνπνζεηείηαη ζε ζήθε πνπ ζα είλαη ζην πίζσ κέξνο 

ηεο ληηζεξάδαο.  

 

20. Αζπίδιο για ηλεκηπικό ηόξο  

Σν αζπίδην ζα θαιύπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΔΝ 166 σο εμήο:  

• Ο βαζκόο θιίκαθαο ζα είλαη 2 . 1.2 ή 3 . 1.2.  

• Η νπηηθή θιάζε ζα είλαη, ην πνιύ, 2.  

• Η κεραληθή αληνρή ζα είλαη επηπέδνπ θξνύζεο κέζεο ελέξγεηαο (ζύκβνιν Β).  

• Θα έρεη πξνζηαζία έλαληη ηξηβήο (ζύκβνιν Κ) θαη πξνζηαζίαο έλαληη ζάκβσζεο 

(ζύκβνιν Ν).  

 

 21. Μάζκα ολόκληπος πποζώπος  

Κπξίσο κάζθα από ζπλζεηηθό πιηθό κε ηέζζεξηο (4)  ηκάληεο πξνζαξκνγήο πνπ ζα 

θαιύπηεη όιν ην πξόζσπν ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ καηηώλ. 



Πξόηππα : ΔΝ 136 γηα ηε κάζθα θαη ΔΝ 143 γηα ηα θίιηξα , κε ζήκαλζε CE, 

Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθόο πξντόληνο, Έηνο θαηαζθεπήο, θσδηθόο εξγαζηεξίνπ 

πηζηνπνίεζεο,. 

Σα θίιηξα λα είλαη ζε ηξαπεδνεηδήο ζρήκα  θαη λα ηαηξηάδνπλ ζ΄νινπο ηνπο ηύπνπο 

κάζθεο.  

 

 22. Δπιγοναηίδερ 

Οη επηγνλαηίδεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο εζσηεξηθά από πιηθό πνπ επηηξέπεη ηελ 

αλαπλνή ηνπ δέξκαηνο θαη εμσηεξηθά από πιηθό πνπ είλαη αλζεθηηθό ζηελ ηξηβή, ηηο 

ρεκηθέο νπζίεο, αληηνιηζζηηηθό θαη εύθακπην. 

Θα ζπλδένληαη κε δύν δεύγε ηκάλησλ πνπ ζα θιείλνπλ κε ηαηλίεο velcro. 

 

23. Γάνηια ζςγκολληηών 

Πεδίν ρξήζεο : ζπγθνιιήζεηο 

Γάληηα θαηαζθεπαζκέλα από΄εηδηθά επεμεξγαζκέλν δέξκα κε εζσηεξηθή επέλδπζε ηα 

νπνία παξέρνπλ πξνζηαζία από κεραληθνύο θηλδύλνπο, επαθή κε ζεξκόηεηα θαη από 

κηθξέο εθηνμεύζεηο ιησκέλσλ κεηάιισλ.  

Διάρηζηα επίπεδα κεραληθώλ αληνρώλ 3,1,2,1. 

Διάρηζηα επίπεδα ζεξκηθώλ αληνρώλ 3,1,3,1,4, Υ 

Πξόηππα ΔΝ 388,420,407 

ήκαλζε: 

• CE  

• Οηθνλόζεκν πξνζηαζίαο από κεραληθνύο θηλδύλνπο θαη νη θσδηθνί 3,1,2,1 

• Οηθνλόζεκν πξνζηαζίαο από ζεξκόηεηα 

• Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθόο πξντόληνο, Έηνο θαηαζθεπήο αξηζκόο παξηίδαο  

 

24. Κπάνη πποζηαζίαρ 

Πεδίν ρξήζεο: ζε ρώξνπο πνπ εθηεινύληαη εξγαζίεο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα, ζε 

ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο, γηα επίβιεςε έξγσλ (ρξσκαηηζκόο αλάινγα κε ηελ βαζκίδα 

επίβιεςεο) . 

Πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ζπλζεηηθό πιηθό. 

Πξόηππν ΔΝ 397 

ήκαλζε:  

• CE  

• 440 vac (πξνζηαζία από ειεθηξηθό ξεύκα) 

• Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθόο πξντόληνο, Έηνο θαηαζθεπήο αξηζκόο παξηίδαο  

 

25. Μάζκα οξςγονοκόλληζηρ 

Πεδίν ρξήζεο : ζε ζπγθνιιήζεηο κε αέξηα κε γπαιηά ηύπνπ κάζθαο πνπ νη έγρξσκνη 

νπηηθνί δίζθνη κπνξνύλ λα αλαζεθώλνληαη όηαλ δελ γίλεηαη ζπγθόιιεζε κε πξόηππν ΔΝ 

166,175. 

ήκαλζε 

- ζην πιαίζην 

- CE 

- Καηαζθεπαζηήο, έηνο θαηαζθεπήο 

- ζηνλ νπηηθό δίζθν 



-  1 νπηηθή θιάζε 

- 4-8 βαζκνύο ζθίαζεο 

- F κεραληθή αληνρή 

Οη έγρξσκνη νπηηθνί δίζθνη πξέπεη λα κπνξνύλ λα αιιάδνπλ γηα λα ρξεζηκνπνηείηαη ε  

θαηάιιειε ζθίαζε αλάινγα κε ην είδνο ηεο εξγαζίαο θαη ηελ παξνρή αεξίνπ ζύκθσλα 

κε ην πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 169 

 

26. Μάζκα ηλεκηποκόλληζηρ 

Ηιεθηξνληθή κάζθα  ζηελ νπνία πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπγθόιιεζεο ν βαζκόο 

ζθίαζεο ζα είλαη ρακειόο (κεηαμύ 3-5) επηηηξέπνληαο ζην ρξήζηε λα βιέπεη θαη κε ηελ 

έλαξμε ηεο ζπγθόιιεζεο ζα κεηαβάιιεηαη απηόκαηα ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν βαζκό 

ζθίαζεο (9-13). 

πξόηππν ΔΝ 379 

 

27. Μάζκα μιαρ σπήζεωρ με θίληπο Ρ1 

Πεδίν ρξήζεο: θαηά ηηο εξγαζίεο πνπ απαηηνύλ πξνζηαζία από ζθόλε. 

Μάζθα κε ελζσκαηνκέλν θίιηξν θαηαθξάηεζεο ζθόλεο από ζπλζεηηθό πιηθό θαη 

βαιβίδα ππνβνήζεζεο εθπλνήο, κε δηπιό ηκάληα πξνζαξκνγήο πνπ ζα θαιύπηεη κύηε, 

ζηόκα , πεγνύλη. 

Πξόηππα ΔΝ 149 

ήκαλζε : Η κάζθα θαη ηα θίιηξα πξέπεη λα έρνπλ αλεμίηεια ηππσκέλα ηα εμήο: 

CE, FFP1, Καηαζθεπαζηήο , θσδηθόο πξντόληνο, έηνο θαηαζθεπήο, θσδηθόο εξγαζηεξίνπ 

πηζηνπνίεζεο, πξνζηαζία αλαπλνήο από αέξηα 

 

28. Αδιάβποσερ ποδιέρ 

πνδηέο από ζπλζεηηθό πιηθό πνπ ζα αθνινπζνύλ ηηο πξνβιέςεηο ησλ ΔΝ 340, 467 κε  

ζήκαλζε CE , θαηαζθεπαζηήο, θσδηθόο πξντόληνο, εξγαζηήξην πηζηνπνίεζεο, έηνο 

θαηαζθεπήο θαη εηθνλόζεκν πξνζηαζίαο από ρεκηθέο νπζίεο. 

 

29. εη Μονωηικών επγαλείων Ηλεκηπολογικών επγαζιών 

Δξγαζίεο ζε ρακειή ηάζε ηαπηόρξνλα κε ηα γάληηα. 

Πέλζα, θνθηεο, ζεη θαηζαβίδηα, ζεη ζηαπξνθαηζάβηδα, κπηνηζηκπηδν, πνιύκεηξν -

ακπεξνηζηκπήδεο, θιεηδηά γεξκαλνπνιύγσλα (Ν 8-19) , γαιιηθό θιεηδί (Ν 32) ζύκθσλα 

κε ην πξόηππν ΔΝ 60900 θαη κε ζήκαλζε θαηαζθεπαζηήο, θσδηθόο πξντόληνο , αξηζκόο 

ζεηξάο, έηνο θαηαζθεπήο  

 

30. Αδιάβποσο  μποςθάν-νιηζεπάδερ 

Σα αδηαβξνρα  ζα αθνινπζνύλ ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΔΝ 343 ζε όηη αθνξά ηηο κεραληθέο 

αληνρέο, ηελ αληνρή ζην πιύζηκν θαη ηε ζήκαλζε. Δζσηεξηθά ζα έρνπλ επέλδπζε , 

θιείζηκν κε θεξκνπάξ , ζα έρνπλ θνπθνύια πνπ ζα ηνπνζεηείηαη ζε ζήθε πίζσ . Θα 

απνηειείηαη κόλν από κπνπθάλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Σξόπνο δηελέξγεηαο ηεο πξνκήζεηαο 

Η πξνκήζεηα ζα δηεμαρζεί κε δηαγσληζκό θαη νη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζε όια ηα 

είδε ηνπ πξνππνινγηζκνύ. 

 



ΓΓΓΔΔΔΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗ    ΤΤΤΓΓΓΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ    ΤΤΤΠΠΠΟΟΟΥΥΥΡΡΡΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΝΝΝ    

   
Άπθπο 1ο 

Ανηικείμενο ηηρ ππομήθειαρ 

 Η ζπγγξαθή απηή αθνξά ζηελ Ππομήθεια μέζων αηομικήρ πποζηαζίαρ 

επγαηοηεσνικού πποζωπικού 2015 

 

Α π θ π ο 2ο 

Γιαηαξειρ πος ιζσςοςν 

 Η δηελεξγεηα ηνπ δηαγσληζκνπ θαη ε εθηειεζε ηεο πξνκεζεηαο γηλνληαη ζπκθσλα 

κε ηηο δηαηαμεηο: 

 α) Σεο ππ.αξηζκ.11389/93 Τπ.Απνθ."Δληαηνο θαλνληζκνο πξνκεζεησλ 

νξγαληζκσλ ηνπηθεο απηνδηνηθεζεο", ηεο 26625/31-5-93 απνθ.ΤΠΔ, ηνπ Ν.1797/88, 

ηνπΝ.2000/91, ηνπ Ν. 4281/2014  θαζσο θαη ησλ εθηειεζηηθσλ πξαμεσλ ηνπο. 

 β) Σνπ ελ ηζρπεη Γ.Κ.Κ.εθ'νζνλ δελ αληηθεηηαη ζηα παξαπαλσ. 

 

Α π θ π ο 3ο 

ςμβαηικα ηεςση 

 πκβαηηθα ηεπρε θαηα ζεηξα ηζρπνο εηλαη: 

 α) Η δηαθεξπμε ηνπ δηαγσληζκνπ 

 β) Σν ηηκνινγην πξνζθνξαο ηνπ αλαδνρνπ 

 γ) Ο Πξνππνινγηζκνο πξνζθνξαο ηνπ αλαδνρνπ 

 δ) Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνζθνξαο  ηνπ αλαδνρνπ 

           ε) Σα δείγκαηα πνπ ζα ζπλνδεύνπλ ηελ πξνζθνξά 

 

Α π θ π ο 4ο 

Σποπορ εκηελεζηρ ηηρ ππομηθειαρ 

 Η εθηειεζε ηεο πξνκεζεηαο απηεο ζα πξαγκαηνπνηεζεη κε πξνρεηξν δηαγσληζκν 

κε ηνπο νξνπο πνπ ζα θαζνξηζεη ε νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Χερσονήσου θαηα 

ηηο δηαηαμεηο ησλ αξζξσλ 7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 ηεο 

Τπ.Απνθ.11389/93 

  

Α π θ π ο 5ο 

 Η δαπάλε δεκνζίεπζεο ηεο πξνθπξεμεο  βαξαίλεη ηνλ αλάδνρν, από 4/9/2009, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 46 ηνπ Ν. 3801/2009, ΦΔΚ 163. 

 

Α π θ π ο 6ο 

Ανακοινωζη καηακςπωζηρ - αναθεζηρ / ςμβαζη 

 ηνλ πξνκεζεπηε ζηνλ νπνην εγηλε θαηαθπξσζε ε αλαζεζε πξνκεζεηαο 

απνζηειιεηαη ζρεηηθε αλαθνηλσζε νπσο νξηδεηαη ζην Αξζ.24 ηεο Τπ.Απνθ.11389/93. 

Με ηελ απνζηνιε ηεο αλαθνηλσζεο ε ζπκβαζε ζεσξεηηαη νηη ζπλαθζεθε θαη ν 

πξνκεζεπηεο ππνρξενπηαη λα πξνζειζεη κεζα ζε δεθα (10) εκεξεο απν ηελ εκεξνκεληα 

θνηλνπνηεζεο ηεο αλαθνηλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθε ηεο ζρεηηθεο ζπκβαζεο θαηα ηα ινηπα 

νπσο ζην αλσηεξσ Αξζξν νξηδνληαη. 



 Μεηα ηελ αλαθνηλσζε θαηαθπξσζεο ε ζπκβαζε  θαηαξηηδεηαη από ηνλ ΟΣΑ πνπ 

ππνγξαθεηαη θαη απν ηα δπν ζπκβαιινκελα κεξε, νπσο νξηδεηαη κε ην Αξζξν 25 ηεο 

Τπ.Απνθ. 11389/93. 

 

Α π θ π ο 7ο 

Δγγςηζη καληρ εκηελεζηρ ηηρ ζςμβαζηρ 

 Η εγγπεζε θαιεο εθηειεζεο ηεο ζπκβαζεο θαζνξηδεηαη ζε 5% επη ηνπ 

πξνππνινγηζκνπ ηεο πξνκεζεηαο. Παξερεηαη δε κε εγγπεηηθε επηζηνιε νπσο νξηδεηαη 

απν ην Αξ.157 ηνπ Ν. 4281/2014. 

 Η εγγπεζε θαιεο εθηειεζεο ηεο ζπκβαζεο επηζηξεθεηαη ζηνλ αλαδνρν ηεο 

πξνκεζεηαο κεηα ηελ παξαιαβε απν αξκνδηα επηηξνπε. 

 

Α π θ π ο 8ο 

Υπονορ εγγςηζηρ 

 Ο ρξνλνο εγγπεζεο κεηα ηελ παξνδν ηνπ νπνηνπ ελεξγεηηαη ε νξηζηηθε παξαιαβε 

κεηξνπκελνο απν ηεο εκεξνκεληαο ηεο ππνγξαθεο ηεο ζπκβαζεο ζα θαζνξηζζεη κε ηελ 

πξνζθνξα ησλ δηαγσληδνκελσλ θαη ν ρξνλνο δελ δπλαηαη λα εηλαη κηθξνηεξνο ηνπ ελνο 

(1) εηνπο. 

 

Α π θ π ο 9ο 

Δκπηωζη ηος αναδοσος 

 Δθνζνλ ππαξμεη αδηθαηνινγεηνο ππεξβαζε ηεο ζπκβαηηθεο πξνζεζκηαο 

εθηειεζεο ηεο πξνκεζεηαο ε ν αλαδνρνο δελ ζπκκνξθσλεηαη πξνο ηηο θαζε εηδνπο 

ππνρξεσζεηο ηνπ, κπνξεη λα θεξπρζεη εθπησηνο ζπκθσλα κε ηηο δηαηαμεηο ηνπ Αξζξ.35 

ηεο Τπ.Απνθ. 11389/93. 

 

Α π θ π ο 10ο 

Πλημμεληρ καηαζκεςη 

 Δαλ ε θαηαζθεπε θαη ε ιεηηνπξγηα ηνπ ππό πξνκήζεηα είδνπο, δελ εηλαη ζπκθσλα 

κε ηνπο νξνπο ηεο ζπκβαζεο, ή εκθαληδεη ειαηησκαηα ή θαθνηερληεο, ν αλαδνρνο 

ππνρξενπηαη λα απνθαηαζηεζεη ε βειηησζεη απηεο, ζπκθσλα κε ηηο ηζρπνπζεο δηαηαμεηο. 

 

Α π θ π ο 11ο 

Φοποι,ηελη,κπαηηζειρ 

 Ο αλαδνρνο ππνθεηηαη ζε νινπο ηνπο βαζεη ησλ θεηκελσλ δηαηαμεσλ θνξνπο ηειε 

θαη θξαηεζεηο πνπ ζα ηζρπνπλ θαηα ηελ εκεξα ηεο δηελεξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνπ. Ο ΦΠΑ 

βαξπλεη ηνπο Ο.Σ.Α. 

 

Α π θ π ο 12ο 

Παπαλαβη Τλικων 

 Η παξαιαβε, ησλ ππν πξνκεζεηα εηδώλ, ζα γηλεη απν επηηξνπε παξαιαβεο 

ζπκθσλα κε ηνλ ηξνπν θαη θαηα ηνλ ρξνλν πνπ νξηδεηαη απν ηε ζπκβαζε. Η επηηξνπε 

ζπγθξνηεηηαη γηα ηε  ζπγθεθξηκελε θαζε θνξα πξνκεζεηα, κε απνθαζε ηνπ Γεκνηηθνπ ε 

Κνηλνηηθνπ πκβνπιηνπ θαη ζ'απηελ νξηδεηαη θαη ν πξνεδξνο ηεο,θαηα ηα ινηπα νπσο 

νξηδνληαη απν ην Αξζξν 28 ηεο Τπ.Απνθ.11389/93. 



 Η παξαιαβε ησλ πιηθσλ θαη ε εθδνζε ησλ ζρεηηθσλ πξσηνθόιισλ παξαιαβεο 

πξαγκαηνπνηεηηαη κεζα απν ηνλ νξηδνκελν απν ηελ ζπκβαζε ρξνλν, θαηα ηα ινηπα νπσο 

ην Αξζξ.29 ηεο Τπ.Απνθ.11389/93 νξηδεηαη.   

 

Π Ρ Ο Τ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο Ι  Ο Μ Α Γ Ω Ν 

 

Α. Δίδη αηομικήρ πποζηαζίαρ για ηην Τπηπεζία Καθαπιόηηηαρ & Ηλεκηποθωηιζμού 
Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟ ΣΙΜ

Η Μ. 

ΓΑΠΑΝΗ 

1 Γάληηα δεξκαηνπάληλα δεύγνο 100,00 3,00 300,00 

2 Γάληηα από PVC δεύγνο 20,00 3,00 60,00 

3 Γάληηα από ληηξίιην δεύγνο 90,00 3,50 315,00 

4 Γάληηα από ύθαζκα θαη ληηξίιην δεύγνο 60,00 4,50 270,00 

5 Γάληηα ειαζηηθά κηαο ρξήζεο όια ηα 

κεγέζε 

θηβώηην 100 ηεκ. 40,00 11,00 440,00 

6 Γάληηα κνλσηηθά δεύγνο 9,00 25,00 225,00 

7 Γπαιηά ηύπνπ goggles ηεκ 35,00 16,00 560,00 

8 Γπαιηά πξνζηαζίαο από ειηαθή 

αθηηλνβνιία 

ηεκ 44,00 50,00 2.200,00 

9 Πνδηέο ζπγθνιεηώλ ηεκ 0,00 0,00 0,00 

10 Μάζθα εκίζεσο πξνζώπνπ κε θίιηξα 

Α1Ρ3 

 ή ηζνδύλακε θηιηξόκαζθα 

ηεκ 15,00 35,00 525,00 

11 Αλαθιαζηηθό γηιέθν ηεκ 40,00 20,00 800,00 

12 ηνιή πξνζηαζίαο από ρεκηθά κηαο ρξήζεο ηεκ 15,00 40,00 600,00 

13 Γαιόηζεο δεύγνο 40,00 25,00 1.000,00 

14 Άξβηια δεύγνο 45,00 70,00 3.150,00 

15  Αξβπια ειεθηξνιόγσλ δεύγνο 3,00 90,00 270,00 

16 Χηναζπίδεο  δεύγνο 1,00 35,00 35,00 

17 Κώλνη ζήκαλζεο ηεκ 100,00 15,00 1.500,00 

18 Καπέια ηεκ 20,00 10,00 200,00 

19 εη αδηάβξνρν - ληηζεξάδεο ηεκ 45,00 30,00 1.350,00 

20 Αζπίδην πξνζηαζίαο από ειεθηξηθό ηόμν ηεκ 0,00 0,00 0,00 

21 Μαζθα νιόθιεξνπ πξνζώπνπ κε θίιηξν 

ΑΒΚ2 Ρ3 

ηεκ 5,00 100,00 500,00 

22 Δπηγνλαηίδεο δεπγνο 5,00 18,00 90,00 

23 Γάληηα ζπγθνιεηώλ δεπγνο 0,00 0,00 0,00 

24 Κξάλε πξνζηαζίαο ηεκ 20,00 30,00 600,00 

25 Μάζθα νμπγνλνθνιεζεο goggles ηεκ 0,00 0,00 0,00 

26 Μάζθα ειεθηξνθνιεζεο ηεκ 0,00 0,00 0,00 

27 Μάζθα-Φίιηξν Ρ1 ηεκ 100,00 1,50 150,00 

28 Αδηάβξνρεο πνδηέο ηεκ 5,00 30,00 150,00 

29 εη Μνλσηηθά εξγαιεία ηεκ 3,00 250,00 750,00 

30 Αδηάβξνρν κπνπθάλ ηεκ 10,00 20,00 200,00 

    ΤΤΤΝΝΝΟΟΟΛΛΛΟΟΟ    16.240,00 

   4,80 ζηπογ/ζη  ΦΠΑ 23% 3.735,20 

 

  ΣΣΣΔΔΔΛΛΛΙΙΙΚΚΚΟΟΟ    ΤΤΤΝΝΝΟΟΟΛΛΛΟΟΟ    (((ΔΔΔ    

ΔΔΔΤΤΤΡΡΡΩΩΩ))) :::    

19.980,00 

 

        

  



Β. Δίδη αηομικήρ πποζηαζίαρ για ηην Τπηπεζία Σεσνικών Δπγων 
Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣ. ΣΙΜΗ 

Μ. 

ΓΑΠΑΝΗ 

1 Γάληηα δεξκαηνπάληλα δεύγνο 25,00 3,00 75,00 

2 Γάληηα από PVC δεύγνο 10,00 3,00 30,00 

3 Γάληηα από ληηξίιην δεύγνο 10,00 3,50 35,00 

4 Γάληηα από ύθαζκα θαη ληηξίιην δεύγνο 10,00 4,50 45,00 

5 Γάληηα ειαζηηθά κηαο ρξήζεο όια ηα κεγέζε θηβώηην 100 ηεκ. 16,00 11,00 176,00 

6 Γάληηα κνλσηηθά δεύγνο 1,00 25,00 25,00 

7 Γπαιηά ηύπνπ goggles ηεκ 10,00 16,00 160,00 

8 Γπαιηά πξνζηαζίαο από ειηαθή αθηηλνβνιία ηεκ 42,00 50,00 2.100,00 

9 Πνδηέο ζπγθνιεηώλ ηεκ 2,00 35,00 70,00 

10 Μάζθα εκίζεσο πξνζώπνπ κε θίιηξα Α1Ρ3  

ή ηζνδύλακε θηιηξόκαζθα 

ηεκ 2,00 35,00 70,00 

11 Αλαθιαζηηθό γηιέθν ηεκ 10,00 20,00 200,00 

12 ηνιή πξνζηαζίαο από ρεκηθά κηαο ρξήζεο ηεκ 0,00 0,00 0,00 

13 Γαιόηζεο δεύγνο 24,00 25,00 600,00 

14 Άξβηια δεύγνο 42,00 70,00 2.940,00 

15  Αξβπια ειεθηξνιόγσλ δεύγνο 0,00 0,00 0,00 

 

16 Χηναζπίδεο  δεύγνο 0,00 0,00 0,00 

17 Κώλνη ζήκαλζεο ηεκ 0,00 0,00 0,00 

18 Καπέια ηεκ 0,00 0,00 0,00 

19 εη αδηάβξνρν - ληηζεξάδεο ηεκ 24,00 30,00 720,00 

20 Αζπίδην πξνζηαζίαο από ειεθηξηθό ηόμν ηεκ 2,00 35,00 70,00 

21 Μαζθα νιόθιεξνπ πξνζώπνπ κε θίιηξν ΑΒΚ2 Ρ3 ηεκ 0,00 0,00 0,00 

22 Δπηγνλαηίδεο δεπγνο 0,00 0,00 0,00 

23 Γάληηα ζπγθνιεηώλ δεπγνο 2,00 10,00 20,00 

24 Κξάλε πξνζηαζίαο ηεκ 0,00 0,00 0,00 

25 Μάζθα νμπγνλνθνιεζεο goggles ηεκ 3,00 20,00 60,00 

26 Μάζθα ειεθηξνθνιεζεο ηεκ 2,00 30,00 60,00 

27 Μάζθα-Φίιηξν Ρ1 ηεκ 10,00 1,50 15,00 

28 Αδηάβξνρεο πνδηέο ηεκ 0,00 0,00 0,00 

29 εη Μνλσηηθά εξγαιεία ηεκ 1,00 250,00 250,00 

30 Αδηάβξνρν κπνπθάλ - ληηζεξάδεο ηεκ 20,00 20,00 400,00 

 

    ΤΤΤΝΝΝΟΟΟΛΛΛΟΟΟ    8.121,00 

   1,20 ζηπογ/ζη  ΦΠΑ 23% 1.867,80 

 

  ΣΣΣΔΔΔΛΛΛΙΙΙΚΚΚΟΟΟ    ΤΤΤΝΝΝΟΟΟΛΛΛΟΟΟ    (((ΔΔΔ    ΔΔΔΤΤΤΡΡΡΩΩΩ))) :::    9.990,00 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



                           Τ Ν Ο Λ Ι Κ Ο   ΠΠ  ΡΡ  ΟΟ  ΫΫ  ΠΠ  ΟΟ  ΛΛ  ΟΟ  ΓΓ  ΙΙ    ΜΜ  ΟΟ    

  

  

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΗ

ΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

ΓΑΠΑΝΗ 

 

1 Οκάδα Α : Δίδε αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο γηα ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηεο Τπεξεζίαο 

θαζαξηόηεηαο & 

ειεθηξνθσηηζκνύ 

 ηεκ 1,00 19.980,00 19.980,00 

2 Οκάδα Β : Δίδε αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο γηα ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηεο Τπεξεζίαο 

Σερληθώλ Τπεξεζηώλ  

 ηεκ 1,00 9.990,00 9.990,00 

 

    ΤΤΤΝΝΝΟΟΟΛΛΛΟΟΟ    29.970,00 

 

        

 

Θ Δ Ω Ρ Η Θ Η Κ Δ 

Λ. Υεπζονήζος 12/01/2015 

Ο Πποϊζηάμενορ Γ/νζηρ Γιοικηηικών 

Τπηπεζιών 

 

 

 

Νικόλαορ Βαζιλάκηρ 

Λ. Υεπζονήζος  12/01/2015 

Οι ςνηάξανηερ 

 

 

 

Κοςπλεηάκη Μαπία-Δλένη 

 

 


