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Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Νόμος 43726.ΦΕΚ 2208/8-6-2019) έτους 

2020 για την κάλυψη των  αναγκών των εργαζομένων του Δήμου Νίκαιας - Αγ. 

Ιωάννη Ρέντη για ένα (1) ημερολογιακό έτος . 

 
O Δήμος Νίκαιας –Αγ. Ι. Ρέντη προτίθεται να προβεί σε Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό  για την 

«Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Νόμος 43726.ΦΕΚ 2208/8-6-2019) έτους 2020 για την 
κάλυψη των  αναγκών των εργαζομένων του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη, ενδεικτικού 

προϋπολογισμού ποσού ύψους 259.997,00€ .συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, όπως περιγράφεται στην 

παρούσα μελέτη και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής, 

για το σύνολο της προμήθειας ή είτε για κάθε κατηγορία ξεχωριστά πάντα όμως στο σύνολο της κάθε 

κατηγορίας  με βάσει τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Η δαπάνη θα βαρύνει τους κάτωθι  Κ.Α του 

οικονομικού έτους 2020  και θα έχει διάρκεια ενός (1) ημερολογιακού  έτους . Το ανωτέρω ποσό 

αναλυτικά θα εκταμιευτεί από τους κάτωθι Κ.Α : 

Η προμήθεια βασίστηκε στην παροχή στοιχείων που αφορούσαν τους δικαιούχους εργαζόμενους 

του  Δήμου Νίκαιας –Αγίου Ιωάννη Ρέντη για το έτος 2020 και δόθηκαν από τα τμήματα  

Μονίμου Προσωπικού με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΥ/21-11-2019  και Προσωπικού ΙΔΑΧ και 

ΙΔΟΧ με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΥ/12-11-2019 

 

 

ΕΤΟΣ 2020 

Κ.Α ΔΕΣΜΕΥΣΗ (€) 

20.6063.0004 69.698,00 

10.6063.0004 25.000,00 

15.6063.0004 10.000,00 

30.6063.0004 115.299,00 

35.6063.0004 40.000,00 

ΣΥΛΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

259.997,00 

 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΑΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Τα προμηθευόμενα είδη θα πρέπει να  είναι  καινούργια,  αμεταχείριστα,  υψηλής  αισθητικής 

και να έχουν παραχθεί κατά το έτος 2020, εντός του οποίου πραγματοποιείται η προμήθεια. 
Τα προμηθευόμενα είδη θα παραδοθούν στο Δήμο.  

Όλα τα είδη πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, 

χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, όσον αφορά, την 

προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και 

τέλος την εμφάνιση τους, οι οποίες είναι αναλυτικά οι εξής:  

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α  :  Μέσα ατομικής Προστασίας 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 «Προστασία της κεφαλής» 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 «Προστασία των ποδιών» 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 «Προστασία των χεριών» 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 «Προστασία του σώματος» 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β  : Άλλα μέτρα προστασίας 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 « Άλλα μέτρα προστασίας» 

 
 

Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών ανά κατηγορία είναι: 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α  :  Μέσα ατομικής Προστασίας 
 

 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 «ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΉΣ» 

 

1. ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

Πεδίο χρήσης: σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα, σε 
ηλεκτρολογικές εργασίες. ελαιοχρωματισμοί) και στην αποχέτευση. 

Χαρακτηριστικά:  Εξωτερικό κέλυφος από ΑΒ5. Για να είναι περισσότερο εργονομικά 

επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να : 

• 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 πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και αποθήκευση. 
Επίσης επί ποινή αποκλεισμού το κράνος θα πρέπει να φέρει αισθητήριο έτσι ώστε να μπορεί να 

εκτιμήσει την ποσότητα ακτινοβολίας που συσσωρεύεται κατά την χρήση του αλλά και κατά την 
αποθήκευσή του και να μπορεί να προβλέψει το χρόνο ζωής του. Τέλος θα πρέπει να διατίθεται σε 

διάφορους χρωματισμούς και κυρίως σε χρώμα υψηλής ευκρίνειας για καλύτερη ορατότητα του 

εργαζομένου σε χώρους με περιορισμένο φωτισμό (εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι). 

 
1.1 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ 

 

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρονική μάσκα η οποία σε αδράνεια ο βαθμός σκίασης είναι μεταξύ 

3 και 5 επιτρέποντας στο χρήστη να βλέπει και με την έναρξη της εργασίας ο βαθμός σκίασης 

μπορεί να μεταβάλλεται από 9 έως 13 ανάλογα με την επιθυμία του χρήστη με αντίστοιχο 
ρυθμιστή (ποτενσιόμετρο). Η μάσκα θα διαθέτει προστασία έναντι ακτινοβολίας IR και UV, 

καθώς και δύο ανεξάρτητους φωτοηλεκτρικούς αισθητήρες. 

Πρότυπο : ΕΝ 175 , ΕΝ 169 , ΕΝ 379 ή ισοδύναμων 

τύπων Σήμανση : CE, Κατασκευαστής. 

 

 1.2 ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 

Πεδίο χρήσης: Ιδανική οικονομική λύση με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης, για χρήση στη 

δασική πυρόσβεση αλλά και σε κάθε άλλη εργασία που απαιτείται η αναπνευστική προστασία 
απο χημικούς κινδύνους όπως στη μεταλλουργία και στη ναυτιλιακή βιομηχανία, στη 

γεωπονία και σε αγροτικές εργασίες, σε βαφεία, ξυλουργεία κ.α. 

Η μάσκα ημίσεως προσώπου διαθέτει ζεύγος φίλτρων ABEK1 Hg P3 R D, που προσφέρει μέγιστη 

ασφάλεια, ευκολία στη χρήση και άνεση. Η άνεση και η πρακτικότητα της μάσκας 

επιτυγχάνεται από τη χρήση νέων υλικών φιλικών προς το δέρμα, σε συνδυασμό με το 

σύγχρονο ελκυστικό σχεδιασμό, εγγυώνται την μέγιστη άνεση και αποδοχή από τους 

επαγγελματίες χρήστες σε όλες τις εργασίες όπου η αναπνευστική προστασία είναι 

απαραίτητη. 
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Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αναπνευστικής μάσκας είναι το κεφαλόδεμα FlexiFit που είναι 
σχεδόν αόρατο κάτω από το κράνος, καθώς επίσης και το καινοτομικό σύστημα ιμαντών που 

κατανέμουν ομοιόμορφα το βάρος, ενώ ο "τραβηγμένος προς τα πίσω" σχεδιασμός επιτρέπει 

την τέλεια εφαρμογή της μάσκας στο πρόσωπο, όταν χρησιμοποιείται μαζί με προστατευτικές 

ασπίδες. Τα δυο φίλτρα ενεργού άνθρακα ABEK1 Hg P3 R D πολλαπλών χρήσεων που 
περιλαμβάνονται στο σετ αναπνευστικής προστασίας είναι ελαφριά, τοποθετούνται εύκολα με 

σπείρωμα bayonet και παρέχουν αποτελεσματική προστασία απο οργανικά & ανόργανα αέρια, 

υγρά, σκόνες και σωματίδια. 
 

Χαρακτηριστικά: 

• Ευκολία χρήσης 
• Μέγιστη ασφάλεια χρήστη 

• Σχεδιασμός χαμηλού προφίλ 
• Εξαιρετική εφαρμογή με γυαλιά και μάσκα 

• Καινοτομικό σύστημα κεφαλοδέματος 
• Αυξημένη προστασία από ζεύγος φίλτρων bayonet Προδιαγραφές: 

• Βάρος μάσκας : 95 gr 

• Υλικό κατασκευής μάσκας : TPE 
• Τύπος φίλτρων : Bayonet σε ζεύγος 
• Πιστοποιήσεις : CE, EN 140, EN 14387 (φίλτρα), AS/NZS 1716,  NIOSH 42 CFR 84 

 

1.3 ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 

ΤΟΞΟ 
 

Πεδίο χρήσης: σε ηλεκτρολογικές εργασίες 

Χαρακτηριστικά: Η διάταξη αποτελείται από κράνος προστασίας με ενσωματωμένο 

ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο στο εσωτερικό του κράνους το οποίο θα 

είναι δυνατό να κατεβαίνει και να καλύπτει το πρόσωπο του χρήστη, καθώς και 

διάταξη χειρισμού μέσω της οποίας ο χρήστης θα ανεβάζει ή θα κατεβάζει το ασπίδιο 

κατά την κρίση του. 

 Κράνος: Προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα: 440 vac 

Κεφαλόδεμα με κατακόρυφους ιμάντες από πλεκτές συνθετικές ίνες και ιμάντες 

μετώπου και αυχένα από συνθετικό υλικό χαμηλής πυκνότητας. Η προσαρμογή 

μήκους ιμάντα αυχένα θα γίνεται με κοχλία ρύθμισης που θα βρίσκεται στο πίσω 

μέρος του ιμάντα αυχένα. Υποσιάγωνο με ρυθμιστή μήκους. Δερμάτινος ή 

βαμβακερός ιμάντας απορρόφησης ιδρώτα στο μέτωπο. Στο εξωτερικό τμήμα του 

κελύφους θα υπάρχει η διάταξη με την οποία θα ρυθμίζεται η θέση του ασπιδίου. 

 Ασπίδιο: Οπτική κλάση: κατηγορία 2 το πολύ (περιορισμένη διάρκεια χρήσης) 

Βαθμός κλίμακας : 2-1.2 ή 3-1.2, Μηχανική αντοχή: κατηγορία Β(κρούση μέσης 

ενέργειας), Προστασία από ηλεκτρικό τόξο: κατηγορία 8, Προστασία από θάμβωση: 

κατηγορία Ν, Αντοχή σε τριβή: κατηγορία Κ 

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, διηλεκτρική αντοχή: 440 vac,( Θα 

έχει το σύμβολο της διηλεκτρικής αντοχής 440(vac)) 

Πρότυπα: ΕΝ-379, ΕΝ 397 

Το ασπίδιο θα καλύπτει τις απαιτήσεις του ΕΝ 166, 167 και 168 ως εξής: 

• Ο βαθμός κλίμακας θα είναι 2 - 1.2 ή 3 - 1.2. 

• Η οπτική κλάση θα είναι, το πολύ, 2. 
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• Η μηχανική αντοχή θα είναι επιπέδου κρούσης μέσης ενέργειας (σύμβολο Β). 

• Θα έχει προστασία έναντι τριβής (σύμβολο Κ) και προστασίας έναντι θάμβωσης 

(σύμβολο Ν). 

 

 

•  1.4 ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΑ (GOGGLES) 
 

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή και 
από μηχανικούς κινδύνους (τροχός, τόρνος κλπ) 

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. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 166, 170 Σήμανση: 

Στο πλαίσιο: 
• CE 

• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής 

• Β Μηχανική αντοχή 

 Τ Προστασία από σωματίδια υψηλής ταχύτητας 

• 3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες. 
• 4 προστασία από σκόνη 

 9 προστασία από λειωμένα μέταλλα. Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 Οπτική κλάση 

• Β Μηχανική αντοχή 

 Τ Προστασία από σωματίδια υψηλής ταχύτητας 

• Κ προστασία έναντι τριβής 

• Ν Αντιθαμβωτική επένδυση 
• 9 προστασία από λειωμένα μέταλλα. 

 

1.5 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ JOCKEY ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 
 

Πεδίο χρήσης: Σε όλους τους εργαζόμενους. 

 
Χαρακτηριστικά: 100% πολυεστέρας με επικάλυψη πολυουρεθάνης 

• Εσωτερική επένδυση από συνθετική γούνα από πολυεστέρα 
• Δέσιμο κάτω από το σαγόνι 

• μικρή τσέπη στο αριστερό μέρος. 

 

1.6  ΚΑΠΕΛΑ ΘΕΡΙΝΑ 
 

Πεδίο χρήσης: Σε όλους τους εργαζόμενους της Δ/νσης Καθαριότητας. 

Χαρακτηριστικά:. Καπέλα τύπου τζόκεϊ με εσωτερικό προστατευτικό κάλυμμα από ABS για 
προστασία από ελαφρά χτυπήματα ή γδαρσίματα.  

Πρότυπο ΕΝ 812 

 

 

 

 

 

1.7 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 
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Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες. 

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας, επαρκή 

μηχανική αντοχή, αντιθαμβωτική επίστρωση και αντοχή έναντι τριβής. 

Πρότυπα ΕΝ 166, 

EN 172 Σήμανση: 

-Στους βραχίονες: 

• CE 

• Κατασκευαστής: Έτος κατασκευής  

• FΤ Μηχανική αντοχή 

-Στον οπτικό δίσκο: 

• 1 Οπτική κλάση 

• FΤ Μηχανική αντοχή. 

• Κ προστασία έναντι τριβής 

• Ν Αντιθαμβωτική επίστρωση 

• Σήμανση 5,2,5 
 

 

1.8 ΓΥΑΛΙΑ Η/Υ 

Πεδίο χρήσης: Κατά τη χρήση υπολογιστή. 

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος από πολυκαρβονικό υλικό, που θα απορροφά την μπλε 

ακτινοβολία που εκπέμπει η οθόνη του Η/Υ κατά ποσοστό από 30% ως 60%. Θα έχει επαρκή 

μηχανική αντοχή. 

Πρότυπο Ν 166 Σήμανση: 

- Στους βραχίονες: 

• CE 

• Κατασκευαστής:, Έτος κατασκευής  

• F Μηχανική αντοχή 

- Στον οπτικό δίσκο: 

• 1 Οπτική κλάση 

• F Μηχανική αντοχή. 

• Σήμανση 2C_1,2 

 

 

1.9 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝHΣ 

ΦΑΚΟΥΣ 
 

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας, 

επαρκή μηχανική αντοχή, αντοχή έναντι τριβής και θάμβωσης. Οι βραχίονες θα έχουν 

ρυθμιζόμενο μήκος και κλίση. 

Τα γυαλιά μπορούν να εφαρμοστεί άριστα σε διαφορετικούς τύπους κεφαλής. Οι 

φακοί πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι διάφανοι. 

Πρότυπα ΕΝ 166, 170. Σήμανση στους βραχίονες: 

 CE 

 Κατασκευαστής:  

 Έτος κατασκευής αναγράφεται 

 Κωδ, Είδους:  

 FT Μηχανική αντοχή 

 Σύμβολο U 

Σήμανση στον οπτικό δίσκο: 

 1 Οπτική κλάση 

 2c-1,2 δυνατότητα απορρόφησης ακτινοβολίας 
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 Αντιθαμβωτική επένδυση Ν 

 FΤ μηχανική αντοχή 

 Κ προστασία έναντι τριβής 

 

 

 1.10  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ 

Περιγραφή: Κέλυφος από συνθετικά υλικά, και στεφάνη στήριξης στο κεφάλι. Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ανθιδρωτικές επενδύσεις στους δακτυλίους για να είναι πιο εύχρηστες.  

Πρότυπα: ΕΝ 352-1, 352-4 

Σήμανση: Οι ωτοασπίδες θα έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 

CE 

Κατασκευαστής,  Κωδικός προϊόντος  

Έτος κατασκευής  
 

 

1.11 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΠΛΕ ΦΑΚΟΥΣ-ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ 
 

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος από πολυκαρβουνικό υλικό για προστασία από την ηλιακή 

ακτινοβολία με αντιχαρακτική επένδυση. 

 Οι φακοί πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι τύπου καθρέφτη σε χρώμα μπλε. 

Πρότυπα ΕΝ 166 

CE 

Κατασκευαστής:   

Έτος κατασκευής 
Κωδ, Είδους:  

 

 

 1.12 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ 

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας, επαρκή 

μηχανική αντοχή, αντοχή έναντι τριβής και θάμβωσης. Οι βραχίονες θα έχουν 

ρυθμιζόμενο μήκος και κλίση. 

Τα γυαλιά μπορούν να εφαρμοστεί άριστα σε διαφορετικούς τύπους κεφαλής. Οι φακοί 

πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι κίτρινοι. 

Πρότυπα ΕΝ 166, 170. Σήμανση στους βραχίονες: 

 CE 

 Κατασκευαστής:  

 Έτος κατασκευής αναγράφεται 

 Κωδ, Είδους:  

 FT Μηχανική αντοχή 

Σήμανση στον οπτικό δίσκο: 

 1 Οπτική κλάση 

 2c-1,2 δυνατότητα απορρόφησης ακτινοβολίας 

 FΤ μηχανική αντοχή 

 Κ προστασία έναντι τριβής 

 
 

1.13 ΧΑΡΤΙΝΗ ΜΑΣΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 

Πεδίο χρήσης: συγκολλήσεις 

Χαρακτηριστικά: χάρτινη μάσκα συγκόλλησης χειρός, άκαυστη. 
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1.14  ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ 

Πεδίο χρήσης: στις συγκολλήσεις 

Χαρακτηριστικά: δερμάτινη κουκούλα συγκολλητή, από δέρμα τύπου κρούτα, που καλύπτει 

την κεφαλή, το λαιμό και μέρος των ώμων, αφήνοντας ακάλυπτο το πρόσωπο ή τα μάτια. Θα 

κλείνει με αυτοκόλλητη ταινία τύπου βέκλρο ή ισοδύναμο τρόπο. Με τριπλές ραφές από 

ανθρακόνημα.  

Πρότυπα EN ISO 11611:2015 CLASS 2/A1+A2 

 

1.15 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ABEK1 Hg P3 R D   

Πεδίο χρήσης: ανταλλακτικά φίλτρα για τις μάσκες ημίσεως 

Σήμανση CE 

Κατασκευαστής, κωδικός, έτος κατασκευής 

Πρότυπο ΕΝ 143871 για φίλτρα  

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

 CE   Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία 

λήξης).  Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης  Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός 

κώδικας  

 

1.16  ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 

Πεδίο χρήσης: Για τους εργαζόμενους που απασχολούνται με το χειρισμό αλυσοπρίονου 

Χαρακτηριστικά: Μεταλλική σίτα με δυνατότητα τοποθέτησης σε κράνος.  

Πρότυπο: ΕΝ 166 

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, F Μηχανική αντοχή 

 

 

1.17 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2 Ρ3  

Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα 

καλύπτει όλο το πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των οφθαλμών. Πρέπει να επιλέγεται το 

κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το ΑΒΕΚ2 Ρ3 (χρώματος καφέ, 

γκρι, κίτρινου, πράσινου και λευκού) που παρέχει προστασία από όλους τους χημικούς ρύπους 

σε αέρια μορφή (οργανικά, ανόργανα, ατμούς οξέων, αμμωνία) και μικροοργανισμούς.  

Πρότυπα: ΕΝ 136 για τη μάσκα και ΕΝ 14387 για φίλτρα  

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

 CE   Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία 

λήξης).  Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης  Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός 

κώδικας (καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο και άσπρο) 

 

1.18  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2Ρ3  

Πεδίο χρήσης: ανταλλακτικά φίλτρα για τη μάσκα ολοκλήρου. 

Φίλτρα ΑΒΕΚ2Ρ3 (χρώματος καφέ και λευκού) που παρέχει προστασία από οργανικά αέρια 

και ατμούς και σωματίδια.  
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Πρότυπο ΕΝ 14387  

 CE   Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία 

λήξης).  Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης  Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός 

κώδικας (καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο και άσπρο) 

 

1.19  ΓΥΑΛΙΑ ΓΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΕΣ (ΜΑΣΚΑ) 

Πεδίο χρήσης: Σε συγκολλήσεις  

Χαρακτηριστικά: Γυαλιά τύπου μάσκας που οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι μπορούν να 

ανασηκώνονται (τύπος 

flipup) όταν δεν γίνεται συγκόλληση. 

Πρότυπο: ΕΝ 166,175 

Σήμανση στο πλαίσιο: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 

• F Μηχανική αντοχή 

Σήμανση στον οπτικό δίσκο: 

• 1 Οπτική κλάση 

• 4 έως 8 βαθμός σκίασης 

• F Μηχανική αντοχή 

 

1.20 ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ 

Σύνθεση από 65% πολυεστέρ- 35% βαμβάκι. 

 

1.21 ΚΡΑΝΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

Υλικό: Polycarbonate 

Αεροδυναμικό σχήμα 

1 Αεραγωγός στο πηγούνι ρυθμιζόμενος και 2 στο πάνω μέρος ρυθμιζόμενοι 

2 Απαγωγείς του αέρα στο πίσω μέρος 

Πλήρως αφαιρούμενη και πλενόμενη υποαλλεργική εσωτερική επένδυση 

Ζελατίνα διάφανη  

Δέσιμο μικρομετρικό 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 «ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΩΝ ΠΟΔΙΏΝ» 

Επί ποινή αποκλεισμού όλα τα είδη υποδημάτων θα πρέπει να φέρουν σήμανση. Αναλυτικά: 

2.1 AΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
 

Υποδήματα ασφαλείας, CE CERTIFIED, σύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές 
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Προδιαγραφές 

Πεδίο χρήσης: σε όλους τους απασχολούμενους των τεχνικών συνεργείων Ηλεκτρολόγων. 

Χαρακτηριστικά: υπόδημα τύπου Β(=ημιάρβυλο) 1(=από έρμα), υγροαπωθητικό, 

αδιάβροχο, από αντιστατικό υλικό, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, αβλαβές, άνετο, 

σταθερό, με προστατευτικό δακτύλων για μεγαλύτερη ασφάλεια έναντι κρούσης έως 200 J, 

με κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, με προστατευτικό σόλας 

έναντι διάτρησης και αντικραδασμική, αντιολισθητική σόλα από καουτσούκ- νιτρίλιο με 

οδοντώσεις για καλύτερη πρόσφυση σε ανώμαλες επιφάνειες. Tα άρβυλα θα είναι 100% μη 

μεταλλικά, και θα διαθέτουν αποσπώμενο ανατομικό και αντι-ιδρωτικό πάτο. 

Υλικό κατασκευής: υδρόφοβο βόειο δέρμα προσώπου 

Ειδικά για τους ηλεκτρολόγους,  το υπόδημα  θα πρέπει να  έχει ανταπεξέλθει τη 

δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής 14kV.Οπωσδήποτε θα προσκομισθεί βεβαίωση ελέγχου 

ΚΔΕΠ του κατασκευαστή ή προμηθευτή, στην οποία θα αναφέρονται ευκρινώς α) ο 

κωδικός του υποδήματος, β) η διηλεκτρική του αντοχή, γ) το είδος της δοκιμής σύμφωνα 

με την οποία ελέγχθηκε το υπόδημα δ) ο αριθμός του πιστοποιητικού. 

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

μέγεθος, σύμβολο S3. Πρότυπα: ΕΝ ISO 20344, EN ISO 20345, ΕΝ 

12568 SB+P+E+CI+HI+WRU+HRO+FO+SRC 

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 

• Προστασία από ολίσθηση SRC . 

 
Το άρβυλο θα διατίθεται σε μεγέθη 37-50. 

 
2.2 AΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΜΙΑΡΒΥΛΟ 

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες 

Χαρακτηριστικά: 

 Αντιστατικό ημιάρβυλο κατασκευής από υδρόφοβο δέρμα με ύψος 

που να προστατεύει τα σφυρά, με προστατευτικό μη μεταλλικό κάλυμμα 

δακτύλων και αντιολισθητική αυτοκαθαριζόμενη σόλα PU/PU διπλής πυκνότητας 

με αντοχή στη διάτρηση και τα υγρά καύσιμα με σύστημα ταχείας απασφάλισης, 

θα φέρει ανακλαστικά ένθετα τουλάχιστον στην οπίσθια όψη και θα είναι 100% 

από μη μεταλλικά μέρη. 

 

Πρότυπο ΕΝ ΙSO 20345 Σήμανση:CE 
Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος Το σύμβολο S3 ,SRCπου 

συμβολίζει την Προστασία δακτύλων 

• Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα 

• Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 

• Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης 
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• Αντιστατικές ιδιότητες 

• στη σόλα oil resistant 
 

 
 

2.3 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 

Πεδίο χρήσης: Στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και τους υγρούς 

χώρους. Χαρακτηριστικά: Γόνατος ασφαλείας από συνθετικό υλικό, 

φοδραρισμένες, με αποσπώμενο πάτο, αδιάβροχο υπόδημα τύπου C(=μπότα) 

2(=από συνθετικό υλικό), από αντιστατικό υλικό, αβλαβής, άνετη, σταθερή, με 

συνθετικό προστατευτικό δακτύλων και πέλματος έναντι κρούσης έως 200 J, 

αντοχή στους υδρογονάνθρακες και τα χημικά, με κλειστή φτέρνα και τακούνι 

απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και 

αντιολισθητική σόλα νιτριλίου με αυλακώσεις . Οι γαλότσες θα φέρουν μόνωση 

για προστασία από το ψύχος (σύμβολο CI). 

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, 

στη σόλα oil resistant, SRC, CI. 

Πρότυπα: ΕΝ20344 και ΕΝ ISO 20345. 
Μεγέθη: 36-48 τουλάχιστον 

Το σύμβολο S5 συμβολίζει: 

• Προστασία δακτύλων. 

• Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα. 

• Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού. 

• Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης. 

• Αντιστατικές ιδιότητες. 

 
 

 2.4 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ-  
 

Πεδίο χρήσης: Στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και τους υγρούς χώρους. 

Χαρακτηριστικά: Γόνατος ασφαλείας από PVC διπλής έγχυσης, φοδραρισμένες, αδιάβροχο 

υπόδημα τύπου C(=μπότα) 2(=από συνθετικό υλικό), από αντιστατικό υλικό, αβλαβής, άνετη, 

σταθερή, με προστατευτικό δακτύλων και πέλματος έναντι κρούσης έως 200 J, με κλειστή 

φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, με προστατευτικό σόλας έναντι 

διάτρησης και αντιολισθητική σόλα νιτριλίου με αυλακώσεις . 

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, στη 

σόλα oil resistant, SRC. 

Πρότυπα: ΕΝ ISO 20345. 

Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό με αντιολισθητική σόλα 

 

2.5  ΆΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟΥ 

 

Πεδίο χρήσης: στις συγκολλήσεις, στους χειριστές οχημάτων 

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, με 

συνθετικό προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα. Τα άρβυλα 

θα φέρουν πόρπη ταχείας απελευθέρωσης, και θα είναι ραμμένα με νήμα ανθεκτικό 

στη φλόγα. 
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Πρότυπο ΕΝ 20344, 20345:2011 (S3-HRO)  

Σήμανση:  

 CE  

• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος  

 Το σύμβολο S3 που συμβολίζει  

 Προστασία δακτύλων από συνθετικό (πολυμερικό) υλικό  

 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα  

 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού  

 Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης από συνθετικό (πολυμερικό) υλικό  

 Αντιστατικές ιδιότητες  

 στη σόλα oil resistant  

 

2.6 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

 

Πεδίο χρήσης: ηλεκτρολογικές εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες. 

Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό με αντιολισθητική σόλα 

προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης. Θα πρέπει να έχουν 

αντεπεξέλθει τη δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής σε τουλάχιστον 10 kV (class 0).  

Πρότυπο: EN ISO 20344:2011 , EN ISO 20345:201, EN 50321 

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  

 Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC):  

 

2.7 ΓΚΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟΥ 

 

Χαρακτηριστικά: Κατασκευασμένες από δέρμα μόσχου πυρίμαχο. Να κλείνουν με 

επανακολλητικές ταινίες. 

Πρότυπο ΕΝ 470  

2.8 ΣΑΜΠΩ 

 

 Λευκό Σαμπό διάτρητο, αντιολισθητικό, με ανοιχτή φτέρνα. 

 

2.9  ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ (ΤΥΠΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ) 

 

Ποδονάρια μιας χρήσης από συνθετικό υλικό με λάστιχο πλεκτό που εφαρμόζει στο 

πέλμα. Είναι αδιάβροχα, και ανθεκτικά . Περιμετρικά φέρουν λάστιχο προκειμένου 

προσαρμόζονται σε κάθε μέγεθος παπουτσιού. Διατίθενται σε συσκευασία ανά 100 

τεμάχια. 

2.10  ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ 

Πεδο χρήσης: συγκολλήσεις 
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Χαρακτηριστικά: Παντελόνι κατασκευής από δέρμα κρούτα ή πυρίμαχο βαμβάκι ή 

ισοδύναμο πυρίμαχο υλικό. Κλείσιμο με φερμουάρ. Φέρουν τουλάχιστον 2 τσέπες. 

Πρότυπα: ΕΝ 11611 κλάση 1  

Σήμανση CE 

Κατασκευαστής, κωδικός είδους, έτος κατασκευής 

 

2.11  ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 

Χαρακτηριστικά: Επίπεδα μηχανικών αντοχών : αδιαβροχοποίηση 3, διαπνοή :3.  

Το παντελόνι θα διαθέτει ελαστική μέση και ρυθμιζόμενα μπατζάκια (με τρουκ ή άλλο 

τρόπο). Θα φέρει διπλές ανακλαστικές ταινίες γύρω από τα μπατζάκια ακολουθώντας τις 

Εθνικές και Ευρωπαϊκές νόρμες 

 

2.12  ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

Κατασκευής από ανθεκτικό υλικό. Εργονομικός σχεδιασμός. 

 

    2.13   ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 

Επιγονατίδες με προστατευτική ασπίδα, εξωτερική επένδυση από υλικό ανθεκτικό στην 

τριβή, τις χημικές ουσίες, κεντρικό αντιολισθητικό μέρος, παραγέμισμα EVA και εύκαμπτο 

και εσωτερικά από υλικό που θα επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος. Θα συνδέονται με 

ζεύγος ή ζεύγη ιμάντων και θα κλείνουν με ταινίες Velcro, διπλά ρυθμιζόμενα ελαστικά 

κλεισίματα. 

 

2.14  ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΓΕΙΡΑ  

 

Το παντελόνι σεφ ή μάγειρα μαύρο ριγέ είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό  ελαφρύ 

ύφασμα –υλικό (35% Βαμβάκι, 65% πολυέστερα ). Να έχει ελαστική μέση με κουμπί 

κορδόνι ή λάστιχο στη μέση για να εφαρμόζει καλά στο εκάστοτε σωματότυπο και να 

χαρίζει άνεση κατά τη διάρκεια της εργασίας και να έχει φερμουάρ. Ακόμα να καλύπτει όλο 

το πόδι για πλήρη προστασία. Θα πρέπει να διαθέτει μια  τσέπη πίσω με κουμπί καθώς και 

δύο γαλλικού στυλ μπροστινές τσέπες. 180gr βάρος 

 

2.15 ΣΚΑΦΑΝΔΡΟ 

Χαρακτηριστικά: Σκάφανδρο παντελόνι με τιράντες και ενσωματωμένες μπότες από 

PVC βαρέως τύπου.  

Πρότυπο ΕΝ 20344, 20345 ή ισοδύναμων τύπων  

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  

Και αντιστατικές ιδιότητες  

https://coozina.gr/rouxismos/ola-ta-pantelonia
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 «ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΩΝ ΧΕΡΙΏΝ» 

 3.1 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 

 

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Γάντια με ενίσχυση στην παλάμη, κατασκευασμένα από ειδικά 

επεξεργασμένο δέρμα μόσχου (κρούτα), με ραφές από νήματα Kevlar τα οποία παρέχουν 

προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα και από μικρές εκτοξεύσεις 

λειωμένων μετάλλων. 

Επίπεδα μηχανικών αντοχών 4, 2, 4, 4 (EN 388) 

Ελάχιστα επίπεδα θερμικών αντοχών 4, 1,3,3, 4, Χ (EN 12477:2001+A1:2005) 

Πρότυπα ΕΝ 388, EN 420:2003+ A1:2009, EN 12477: 2001+A1:2005 Type A 

Σήμανση: 

 C E

 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος

 Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 4, 2, 4, 4.

 Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα
 
 

 
 3.2 ΓΑΝΤΙΑ ΜΕ ΕΠΙΧΡΙΣΗ ΛΑΤΕΞ 

Πεδίο χρήσης: συγκολλήσεις 
Χαρακτηριστικά: Γάντια κατασκευασμένα από ίνα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας με 

επίχριση λάτεξ στην παλάμη και στα άκρα των δακτύλων τα οποία παρέχουν προστασία από 

μηχανικούς κινδύνους ,την τριβή ενώ παρέχουν εξαίρετο κράτημα .Δείκτης προστασίας ≥ 9 

Ελάχιστα Πρότυπα ΕΝ 388, ΕΝ 407 

Σήμανση: 

•  CE 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 

• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι 4,5,4,2 

• Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα Χ, 2, Χ, Χ,Χ,Χ 

 
 

 3.3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 

Χαρακτηριστικά: Είναι γάντια από επεξεργασμένο βόειο δέρμα με εσωτερική επένδυση από 

πολυεστερικό μαλλί (fleece). Διαθέτουν σκληρή μανσέτα ασφαλείας και προστασία από το 

ψύχος. 

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 4,1,3,3 

Πρότυπα ΕΝ 388 (4-1-3-3), ΕΝ 420: 2003 + Α1:2009, ΕΝ 511:2006 (1-2-0) 

Σήμανση: 

• ΕΝ 388, 420, 511 

• CE 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 

• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους 
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ς 

3.4 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ 

Tα γάντια θα είναι φτιαγμένα από πολυεστέρα μαλακό και ελαστικό. Θα φέρουν αδιάβροχη 

επικάλυψη νιτριλίου στην παλάμη και τα δάχτυλα ώστε να προσφέρουν εξαιρετική αίσθηση 

αφής και αντίστασης στην τριβή. Τα γάντια θα είναι χωρίς ραφές. 

Σήμανση: Πρότυπα ΕΝ 420, 388 (4-1-3-2) 

• CE 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευή 

3.5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΙΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 

Πεδίο χρήσης: στους εργαζομένους στην καθαριότητα (ειδικά συνεργεία) 

Χαρακτηριστικά: Τα γάντια αυτά θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μαλακή ίνα 

πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας με επίχριση πολυουρεθάνης στην παλάμη και στα άκρα 

των δάκτυλων που μπορεί να προσφέρει πολύ καλή λαβή αντικειμένων ενώ είναι αδιάβροχο 

και έχει πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες. Δείκτης προστασίας 13 

Πρότυπο – σήμανση Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών 

αντοχών 4,4,4,2 Πρότυπα ΕΝ 388 

( 4.4.4.2) 

 Σήμανση:        ΕΝ 

• CE 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 

• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 

 

3.6 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ 
 

Χαρακτηριστικά: Είναι γάντια από ανθρακικό συνθετικό πολυαμίδιο. Διαθέτουν μεγάλη 

ελαστικότητα και αδιάβροχη υψηλή επίχριση από πολυουρεθάνη στην παλάμη και στα άκρα 

δακτύλων για την αυξημένη προστασία των χεριών, ώστε να περιορίζει τον ιδρώτα και να 

προσφέρει μεγάλη άνεση και ικανότητα δεξιοτεχνίας. Δεν φέρει σιλικόνη και είναι 

κατάλληλο για εργασίες σε περιβάλλον ξηρό , που λερώνει. 

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 4,1,3,1 Πρότυπα ΕΝ 388, 1149-1, 420 

Σήμανση:       

• ΕΝ 

• CE 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής : 

 
3.7 ΓΑΝΤΙΑ ΛΕΥΚΑ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ OEM 

 
Tα γάντια θα είναι από λευκό polyester ( βάρους πάνω από 10 γραμ ) και με επικάλυψη 

PU ή γκρί Νιτριλίου στην παλάμη, μη διαπερατό από λάδια, με εξαιρετική αίσθηση 

αφής και αντίστασης στην τριβή. Θα διαθέτουν ενίσχυση ενιαίου νήματος και θα είναι 

χωρίς ραφές. 

Πρότυπα ΕΝ 388 (3-1-2-1), 420 
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3.8 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ -ΕΦΑΡΜΟΣΤΑ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- 

ΨΥΚΤΙΚΩΝ 
 

• Εφαρμογές: Αυτοκινητοβιομηχανία, ποιοτικός έλεγχος, συναρμολόγηση και 
επισκευές, χειρισμός ελαφρώς αιχμηρών επιφανειών, στους εργαζομένους στα πλυντήρια 

κάδων, στην καθαριότητα 

• Φορέας: Nylon/Spandex 

 

• Επικάλυψη: θερμομονωτική, αδιάβροχης επεξεργασίας 

• Χωρίς ραφές, με αδιάβροχη αντιολισθητική επικάλυψη για καλύτερο κράτημα σε 

στεγνές, υγρές και ελαιώδεις επιφάνειες. Αυξημένη αντοχή στην τριβή. Εύκαμπτα και 

άνετα 

• Επεξεργασία Actifresh για καταπολέμηση των βακτηριδίων 

• Επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 2, 3, 2. 

• 3(τριβή) 

• 2(κοπή με λεπίδα) 

• 3(διάσχιση) 

• 2(διάτρηση) 

• CAT II, EN 388, 420, 511 

 
3.9 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ  

Χαρακτηριστικά: 
• Αδιάβροχα γάντια νιτριλίου, με σαγρέ αντιολισθητική επιφάνεια στην παλάμη και 

στα δάχτυλα. Τα γάντια θα διαθέτουν εσωτερική μόνωση από βαμβάκι. Μήκος τουλάχιστον 

35 εκ. 

• Πρότυπα ΕΝ 388 (3-1-2-1), 420, 374 

• Σήμανση: 

• CE 

• Προμηθευτής, Κωδικός Προϊόντος, Έτος Κατασκευής 

 

 
3.10 ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ ( ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 

 

Πεδίο χρήσης: Είναι εξωτερικά γάντια (up-glove) δίχως μόνωση και συνδιάζονται με τα γάντια 

τα μονωτικά σε ηλεκτρολογικές εργασίες.. 

Χαρακτηριστικά: Κατασκευάζονται από δέρμα μόσχου (grain) και διαθέτουν αδιάβροχο 

κούμπωμα. Διαθέτουν Μανσέτα split 15 cm ενώ ο αντίχειρας τους είναι τύπου wing thumb – 

σκρατς. 

Διατίθενται σε 3 μεγέθη (10, 11, 12) και παράγονται σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΝ 388 – 2122 και 

EN 420. 

Σήμανση: 

• CE. 

• Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθμός σειράς. Πρότυπα ΕΝ 388 – 2122 και EN 

420. 
 

3.11 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΣΜ 

Πεδίο χρήσης: Στους ηλεκτρολόγους οχημάτων (Εργασίες σε μικρή τάση)  

Χαρακτηριστικά: 

Η κλάση αφορά στην τάση εργασίας από την οποία προστατεύουν τα γάντια. Τα συγκεκριμένα 

γάντια θα πρέπει να συνδυαστούν με την χρήση των δερματοπάνινων γαντιών προσφέροντας 
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ολοκληρωμένη προστασία 

Πεδίο εφαρμογής. 

Χαρακτηριστικά: Μήκος 35cm. Κατασκευή από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές. Πρότυπο ΕΝ 

60903 

Σήμανση: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθμός σειράς 

• Κλάση 00 (Προστασία μέχρι 500V, μικρή τάση ) 

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

• Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης 

• Έτος και μήνας κατασκευής. 

• Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC) 

 
3.12 ΓΑΝΤΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΟΥ 
 

Πεδίο χρήσης: σε εργασίες σε κλαδέματα με χρήση βενζινοπρίονου και ξυλουργικές 

εργασίες καθώς και στην κοπή μετάλλων . 

Άνετα γάντια προστασίας από αλυσοπρίονο φτιαγμένα από δέρμα κατσίκας με επένδυση 
spandex στο πίσω μέρος και νάιλον και νεοπρένιο στις αρθρώσεις. 

Το δέρμα κατσίκας προστατεύει αποτελεσματικά από την υγρασία και είναι πλήρως 
αδιάβροχα καθώς περιέχει φυσικό λίπος κι έτσι είναι κατάλληλο για απαιτητικές εργασίες. 

Οι πλεκτοί καρποί καθιστούν εύκολη την τοποθέτησή τους και δίνουν μια αίσθηση 

απαλότητας και 

με απαλό μανίκι.Τα απαλά μανίκια διευκολύνουν την εφαρμογή και σας προσφέρουν 

περισσότερη άνεση. Εσωτερικό από δέρμα κατσίκας. Κατασκευασμένο με άνετες ραφές 

και διπλό ράψιμο που ακολουθεί το σχήμα του χεριού. Ενώ διαθέτει και ενισχυμένο 

δάχτυλο σκανδάλης με δέρμα κατσίκας. 

Προστασία αλυσοπρίονου Class 1, 20m/s according to EN 381-7. 

Ελάχιστες μηχανικές αντοχές 4,1,2,2 (ΕΝ 388) Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος 

 
 3.13 ΓΑΝΤΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΟΣΧΟΥ 

Χαρακτηριστικά: Είναι γάντια με ενιαία δερμάτινη επιφάνεια μόσχου, και θερμομονωτική 

επένδυση. 

Η παλάμη από ενιαία δερμάτινη επιφάνεια μόσχου παρέχει μεγάλη ευλυγισία στη χρήση 

και αντοχή στην τριβή και στο σχίσιμο. 

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2,4   

Πρότυπα ΕΝ 388. 

Σήμανση: 

• ΕΝ. 

• CE. 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής. 

 

3.14 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ 

Πεδίο χρήσης: Στους ηλεκτρολόγους (Εργασίες σε μεγαλύτερη τάση) 

 Χαρακτηριστικά: 

Η κλάση αφορά στην τάση εργασίας από την οποία προστατεύουν τα γάντια. Τα 

συγκεκριμένα γάντια θα πρέπει να συνδυαστούν με την χρήση των δερματοπάνινων γαντιών 
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προσφέροντας ολοκληρωμένη προστασία 

 

Πεδίο εφαρμογής. 

Χαρακτηριστικά: Μήκος 35cm. Κατασκευή από συνθετικό 

υλικό χωρίς ραφές. Πρότυπο ΕΝ 60903 

Σήμανση: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθμός σειράς 

• Κλάση 1 

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

• Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης 

• Έτος και μήνας κατασκευής. 

• Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC) 

 

3.15 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΑΚΡΙΑ  

Πεδίο χρήσης: Στους εργαζομένους στα πλυντήρια κάδων, σε σκληρές εργασίες 

όπου απαιτείται προστασία από ισχυρά χημικά και μικροοργανισμούς σε 

συνδυασμό με μεγάλη αντοχή στην κοπή και τη διάσχιση, στους υδραυλικούς 

(σκαπτικές εργασίες) κτλ. 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 35cm, πάχος 1 mm.  

Υλικό κατασκευής: νιτρίλιο με εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό και 

ανακλαστικές ιδιότητες.  

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 4,3,4,3, που σημαίνει:  

• 4 (τριβή)  

• 3 (κοπή με λεπίδα)  

• 4 (διάσχιση)  

• 3 (διάτρηση)  

Πρότυπα ΕΝ 388, ΕΝ 420, ΕΝ 374  

Σήμανση:  

• CE  

• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος  

• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 4,3,4,3 

•Απαραίτητη η σήμανση στο γάντι με εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες 

και μικροοργανισμούς  

• Να διατίθεται σε μεγέθη S, M, L, XL 

 

3.16 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ 

Πεδίο χρήσης: στους εργαζομένους της Τεχνικής Υπηρεσίας 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20-25 εκ., πάχος: min 0,5 mm 

Υλικό κατασκευής: παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας επικάλυψη από νιτρίλιο, μανσέτα και 

εξωτερικό μέρος από συνθετικό ύφασμα με ελαστική μανσέτα. 

Μεγέθη: S – M - L- XL 
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Μηχανικές αντοχές : 4 (τριβή), 2 (κοπή με λεπίδα), 3 (διάσχιση), 2 (διάτρηση) 

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

αντοχών 4-2-3-2,εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους 

Πρότυπα: ΕΝ-388 

 

3.17 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΝΥΛΙΟΥ 

Πεδίο χρήσης: στους εργαζομένους της Τεχνικής Υπηρεσίας 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20 εκ., υλικό κατασκευής: βινύλιο 

Μηχανικές αντοχές : αδιάφορο αφού είναι μιας χρήσεως 

Συσκευασία: κουτιά 100τεμ. 

Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημα 

προστασίας από χημικές 

ουσίες και μικροοργανισμούς 

Πρότυπα: ΕΝ-374 

 

3.18 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm. Κατασκευή από νιτρίλιο, με 

αντιολισθητική επιφάνεια. Είναι μιας χρήσης και δεν έχουν σημασία οι μηχανικές 

αντοχές. Είναι συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100 ή 200 τεμάχια.  

Πρότυπα: ΕΝ 374.  

Σήμανση:  

 CE  

 Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής  

 Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. 

 

3.19 ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ 

Πεδίο χρήσης: για τις καθαρίστριες 

Χαρακτηριστικά: γάντια λάτεξ με μήκος τουλάχιστον 40 εκ και πάχος μεγαλύτερο από 60 

χιλ. 

 

3.20 ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΠΗΣ 

Γάντια προστασίας από κοπή χωρίς ραφές. Θα είναι ανθεκτικά στα έλαια, χάρη στην 

αδιάβροχη επίστρωση νιτριλίου (ή ισοδύναμου τύπου). 

Πρότυπο ΕΝ 388 (4543) 

 

3.21 ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΓΑΝΤΙΑ 

Πεδίο χρήσης: στους εργαζομένους των μαγειρείων  

Γάντια θερμικής προστασίας πέντε δαχτύλων, μήκους 35 εκ. Θα είναι κατασκευασμένα από 

βαμβάκι ή αραμίδιο. Θα προστατεύουν από θερμοκρασίες έως και 250
ο
 C. 

Πρότυπο ΕΝ 407 43xxxx 
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3.22 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC 

Μήκος περίπου 30cm πάχος 1 mm.Υλικό κατασκευής PVC και εσωτερική επένδυση από 

ανθιδρωτικό υλικό. Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 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 

 

3.23 ΓΑΝΤΙΑ  ΑΝΤΙΚΟΠΗΣ  

 

Χρήση :  Ξυλουργοί , Κηπουροί  κ.α 

Πλεκτό από HPPE και υαλονήματα. Επίστρωση πολυουρεθάνης στο εσωτερικό της παλάμης 

και τα δάχτυλα. Παρέχει το υψηλότερο επίπεδο προστασίας ενάντια σε κοψίματα (Επίπεδο 5/5 

σύμφωνα με το ΕΝ388). Σφιχτή πλέξη για ασφαλή χειρισμό μικρών κοφτερών κομματιών, 

γυαλιών η γρεζιών. Πολύ δυνατό με μεγάλη διάρκεια ζωής. Να είναι αντιολισθητικό παρέχει 

καλή αφή. Ιδανικό για χρήση με μικροεργαλεία. Να διαθέτουν ελαστική μανσέτα για 

σταθερότητα του γαντιού στο χέρι και εύκολη εφαρμογή. 

Πιστοποιήσεις κατά  EN 388: 4,5,4,3  - EN 420 

 

3.24 ΓΑΝΤΙΑ  ΜΗΧΑΝΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ  

 

Τα αδιάβροχα χειμερινά γάντια προστατεύουν από το κρύο με την θερμική επένδυση 3M 

Thinsulate που παγιδεύει τη θερμότητα , απομακρύνοντας την υγρασία. . Διαθέτουν την  100 

%  αναπνεουσα αδιάβροχη μεμβράνη τριών στρωμάτων η βροχή δεν είναι εμπόδιο στην 

οδήγηση   καθώς και διπλή προστασία ολίσθησης στην παλάμη και με την ειδική 

επεξεργασία στο δάχτυλο που επιτρέπει  εύκολα να χρησιμοποιηθεί  το κινητό 

αφής (smartphones-gps-tablets)  χωρίς να βγούν  τα γάντια. Κλείσιμο με ιμάντα velcro στον 

καρπό .Υλικά κατασκευής 40% Amara | 45% Softshell | 15% Neoprene 

 

 

3.25  ΓΑΝΤΙΑ  ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ  

 

Υλικό απο Clarino μικροΐνες και Ύφασμα υψηλής αντοχή Corduraς ενώ θα πρεπει να είναι  

πλήρως αεριζόμενο. Να διαθετει σκληρό προστατευτικό στις αρθρώσεις και αεριζόμενα 

προστατευτικά στα δάχτυλα.Τέλος το κλείσιμο να γινεται με velcro στον καρπο 
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 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ 
 

 4.1 ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΓΙΛΈΚΟ ΘΕΡΙΝΟ 

Πεδίο χρήσης: ηλεκτρολόγοι, καθαριστές, ξυλουργοί, οδηγοί, μηχανολόγοι, μηχανικοί, 

υδραυλικοί, ψυκτικοί κτλ 

Χαρακτηριστικά 

 Γιλέκο διάτρητο για καλύτερη αναπνοή του σώματος με έντονα 

διακρινόμενο χρώμα με δύο οριζόντιες ανακλαστικές λωρίδες και δύο κάθετες 

ανακλαστικές λωρίδες. 

 Υλικό κατασκευής του γιλέκου πολυεστέρας 100% . Πρότυπα ΕΝ ISO 

20471 κλάση 2, EN ISO 13688 

 Σήμανση: 

 CE 

 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 

 Εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και ο κωδικός 2 

 

 

4.2 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 

 

Πεδίο χρήσης: Σε όλους τους εργαζόμενους οδοκαθαριστές, ξυλουργούς, οικοδόμους,  

Χαρακτηριστικά: Το γιλέκο θα είναι κατασκευασμένο από 100% πολυεστέρα, σε χρώμα 

κίτρινο,  και θα φέρει δύο οριζόντιες ανακλαστικές ταινίες σε χρώμα γκρι-ασημί πλάτους 5 

cm. Οι ταινίες θα έχουν τοποθετηθεί με τη διαδικασία της θερμοκόλλησης, αντί να είναι 

ραμμένες.  

Το κάτω άκρο της κάτω ανακλστικής λωρίδας δεν θα απέχει λιγότερο από 5 cm από το κάτω 

άκρο του γιλέκου.  

Το γιλέκο θα κλείνει εμπρός με επικολλητική ταινία. 

Πρότυπα ΕΝ 20471 (κλάση 2), ΕΝ 13688:2013 
 
 

Διαθέσιμα μεγέθη: Μ, L, XL, 2XL 

Επί ποινή αποκλεισμού, θα κατατίθενται ένα δείγμα από κάθε μέγεθος του γιλέκου. 

4.3  ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ 

Χαρακτηριστικά: 

Η φόρμα εργασίας θα πρέπει να είναι ελαφριά , να  έχει  ελαστικές  

ρυθμιζόμενες τιράντες με κλιπς και να είναι από 65% Pol-35% Cotton 

250γ.Να διαθέτει πολλούς και διαφορετικούς χώρους αποθήκευσης. Θα 

διαθέτει διπλές ανακλαστικές λωρίδες ασφαλείας στα μπατζάκια, 

Σήμανση CE 

Πρότυπα ΕΝ 13688:2013, ΕΝ ISO 1149-5:2009, EN 13034:2005+A1:2009 

 4.4 ΠΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 
 

 

Ποδιά δερμάτινη ηλεκτροσυγκολλητών, χωρίς τσέπες, η οποία είναι ανοιχτή στην πλάτη ενώ 
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καλύπτει όλο το μπροστινό μέρος και τα μανίκια. Τα μανίκια της ποδιάς φέρουν μανσέτες 

κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με την ποδιά οι οποίες να παρέχουν τη δυνατότητα να 

στενεύει το άνοιγμα (με τη χρήση ειδικών τρουκ ή Velcro). Διαθέτει στο πίσω μέρος 

ρυθμιζόμενους ιμάντες αντιστήριξης. 

Το υλικό της κατασκευής θα είναι μαλακό πυρίμαχο δέρμα βοοειδών σχιστό (κρούτα), 

χρώματος λαδί ή άλλο. 

Οι κλωστές των ραφών να είναι ενισχυμένες (τουλάχιστον τριπλές) από βραδύκαυστες ίνες 

τύπου Kevlar ή αντίστοιχες. 

Η ποδιά πρέπει να απαιτεί τουλάχιστον τις απαιτήσεις ελέγχου του ΕΝ 11611 Class 2/A1. 

Σήμανση CE 

Κατασκευαστής, κωδικός είδους, έτος κατασκευής 

 

Η ποδιά θα διατίθεται σε τέσσερα τουλάχιστον μεγέθη. 

 

 

4.5 ΑΔΙΑ ΒΡΟΧΟ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ θερινό 

 

Πεδίο χρήσης: Σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων. 

Χαρακτηριστικά: Το σακάκι έχει φερμουάρ και αναδιπλωμένη κουκούλα καθώς και δύο 

πλαϊνές τσέπες που να κλείνουν διακριτικά. Το συγκεκριμένο είναι από 100% πολυεστέρα και 

με αδιάβροχη PVC ενίσχυση στο εσωτερικό σε χρώμα κίτρινο φωσφόριζε ενώ επιθυμητή είναι 

η ύπαρξη ειδικής τσέπης για κινητό. 

Σήμανση: CE. 

Κωδικοί : ΕΝ ISO 20471, 13688 και ΕΝ 343: 2003+ A1:2007 κλάσης 3.1 

Το παντελόνι θα έχει ελαστική μέση και θα δένει στους αστραγάλους: 

 

 ΕΝ ISO 20471

 ΕΝ 343: 2003+ A1:2007 (3.1)

 ΕΝ 13688

 Σε χρώμα κίτρινο.

 Σε μέγεθος S- ΧΧΧL.

 Σήμανση CE.

 

4.6 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ χειμερινό 

Χαρακτηριστικά: Επίπεδα μηχανικών αντοχών : αδιαβροχοποίηση 3, διαπνοή :3. Το σακάκι 

διαθέτει σταθερή κουκούλα η οποία όταν δεν χρησιμοποιείται τοποθετείται σε θήκη στο 

πίσω μέρος της νιτσεράδας. Κλείνει με φερμουάρ με αυτί (πατιλέτα) και κόπιτσες ενώ 

διαθέτει τσέπες εσωτερικές, εξωτερικές ή συνδυασμό τους. Μανίκια ρεγκλάν, μανσέτες 

εσωτερικά ελαστικές αντιανεμικές. Το παντελόνι διαθέτει ελαστική μέση. Σύστημα 

συστήματος παντελονιού, γάμπες ρυθμιζόμενες, 2 τσέπες για χέρια.  

Φέρουν ανακλαστικές ταινίες γύρω από το σώμα, μία πάνω από κάθε ώμο και δύο στα 

μπατζάκια του παντελονιού ακολουθώντας τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές νόρμες.  

Υλικό κατασκευής : polyester – PU (πολυουρεθάνη) 



 24 

Πρότυπα: ΕΝ-343, ΕΝ 20471 (κλάση 3) 

• Σήμανση: Εικονόσημο για ενδύματα προστασίας από κακοκαιρία / βροχή. 

• Αδιαβροχοποίηση 3. 

Διαπνοή 3. 

 

4.7  ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 

Χαρακτηριστικά: Μπλουζάκι μακρυμάνικο υψηλής ορατότητας από 65% πολυεστέρα και 

35% βαμβάκι βάρους ≥280 γραμμαρίων. Διαθέτει δύο ανακλαστικές ταινίες υψηλής 

ευκρίνειας γύρω από το σώμα και τα μανίκια και μία πάνω από κάθε ώμο. 

Κατασκευαστής, κωδικός είδους, έτος κατασκευής 

Πρότυπα: ΕΝ ΙSΟ 20471 : 2013  

 

4.8  ΜΠΟΥΦΑΝ 2 ΣΕ 1 

Χαρακτηριστικά: Επενδυτής εργασίας με αποσπώμενα μανίκια, με επένδυση για 

προστασία από το ψύχος και ανακλαστικές ταινίες . Ο επενδυτής θα κλείνει με φερμουάρ.  

Θα φέρει πολλαπλές τσέπες. Κατασκευή από 100% πολυεστέρ ή ισοδύναμο συνθετικό 

ύφασμα. 

Πρότυπα: ΕΝ 20471:2013, κλάση  

 
 

 

4.9 ΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΩΣΦΩΡΙΖΕ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ  

 

Πεδίο χρήσης: στους οικοδόμους, στους εργαζομένους της τεχνικής υπηρεσίας κτλ. 

Η στολή θα αποτελείται από 2 τεμάχια, 1 σακάκι και 1 παντελόνι. Η σύνθεσή της θα είναι από 

60% βαμβάκι 40% πολυεστέρας, και βάρος περίπου 250γ/μ
2
 . Το ύφασμα της στολής θα είναι 

έντονο κίτρινο ή πορτοκαλί. 

Σακάκι: Το σακάκι θα φέρει ανακλαστικές ταινίες γύρω από τον κορμό και τα μανίκια. Με 

ίσιο γιακά που κουμπώνει μέχρι και πάνω. Θα κλείνει με φερμουάρ και πρες σταντς. Θα φέρει 

πολλαπλές τσέπες, και ειδικότερα: 2 μπροστινές στο ύψος του στήθους που θα κλείνουν με 

κουπί και φλαπ, και 2 τσέπες στο ύψος της μέσης που θα κλείνουν με πτερύγιο. Τα μανίκια και 

το στρίφωμα του σακακιού θα στενεύουν με κουμπί ή ισοδύναμο τρόπο.  

 

Παντελόνι: Το παντελόνι θα φέρει διπλές ανακλαστικές ταινίες γύρω από τα μπατζάκια, και 

υποδοχές για επιγονατίδες. Θα κλείνει με φερμουάρ και κουμπί, και η μέση θα είναι ελαστική 

ώστε να είναι ρυθμιζόμενη, και θα φέρει θηλιές για την τοποθέτηση ζώνης. Το παντελόνι θα 

φέρει 2 πλαϊνές τσέπες στο ύψος της μέσης, 2 οπίσθιες και 1 τσέπη στο πλάι που θα ασφαλίζει 

με καπάκι (κατ’ ελάχιστο). 

Πρότυπα: ΕΝ 13688, ΕΝ 20471 (κλάση 2) 

 

4.10  ΓΙΛΕΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΘΕΡΙΝΟ 

Χαρακτηριστικά: Γιλέκο ανακλαστικό, αντιστατικό και ανθεκτικό στη φλόγα, κατασκευής 

από πολυεστέρ. Με διπλή ανακλαστική ταινία περιμετρικά του κορμού και των ώμων που θα 

είναι ανθεκτική στη φλόγα. 

Πρότυπα: EN ISO 14116, EN 1149-5 και EN ISO 20471 (κλάση 2) 
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Κατασκευαστής:  

Κωδικός: 

 

4.11 ΠΟΔΙΑ ΟΛΟΣΩΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΗΠΟΥΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ 

ΜΕ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 

Πεδίο χρήσης: Κατά τη χρήση χορτοκοπτικού. 

Χαρακτηριστικά: Ποδιά από συνθετικό υλικό, αδιάβροχη, με αντοχή στη τριβή και το σχίσιμο. 
 

Σήμανση: 

• CE 

 

4.12 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΘΕΡΙΝΟ 

Μπλουζάκια τύπου μακό, κατασκευής από 100% βαμβάκι και βάρος όχι μεγαλύτερο από 190 

g/m
2
. 

 

4.13 ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΚΑΜΠΑΡΝΤΙΝΑ  

 

1. Πεδίο χρήσης: στον καθαρισμό (πλύσιμο) των απορριμματοφόρων, οχημάτων, αυτοκινήτων και 

κάδων απορριμμάτων, στους ηλεκτρολόγους, κτλ.  

2. Χαρακτηριστικά  
 Αδιάβροχη καπαρντίνα  

 Καπαρντίνα από συνθετικό υλικό. 

 Ενισχυμένες ραφές που δεν σχίζονται  

 Αεριζόμενη πλάτη  

 Χωρίς δυσάρεστη μυρωδιά  

 Χρώμα: Κίτρινη  

2 οριζόντιες ανακλαστικές ταινίες στον κορμό και στα μανίκια 

 

4.14 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ 

Χαρακτηριστικά: Ενιαίες στολές (garment) από Tyvek ή ισοδύναμα υλικά που 

προστατεύουν από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών και σκόνες ενώ παράλληλα επιτρέπουν 

την αναπνοή του δέρματος.  

Πρότυπα: ΕΝ ISO 13688:2013, EN ISO 14605  

Σήμανση:  

CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής  

Εικονόσημα προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών, προστασίας από σκόνες και 

προστασίας από αερολύματα.  

Κωδικοί: Τύπου 4 προστασία από αερολύματα(spray). Τύπου 5 προστασία από σκόνες 

Τύπου 6 προστασία από πιτσιλίσματα υγρών 

4.15  ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ  

Πεδίο χρήσης  : Συγκολλητές , Σιδεράδες  

Χαρακτηριστικά:  Θα πρέπει να είναι από δέρμα μόσχου (split cow leather)και να εχει την 

ικανότητα προστασίας κορμού, χεριών και λαιμού κατά την εργασία  συγκόλλησης Το 

Κούμπωμα να γίνεται μέσω : τρουκς και να εχει κολάρο τύπου Μάο. Πλάτη με εξαερισμό. 
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Ελαστικό σφίξιμο στις μανσέτες και μήκος ανω των 70 εκ. Πρότυπα CE και EN11611 – 

Class 2 A1 (ειδικό πρότυπο για ενδύματα προστασίας ηλεκτροσυγκόλλησης και 

παρόμοιων εργασιών)- 

4.16 ΣΑΚΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Πεδίο χρήσης: Εργαζόμενοι στην καθαριότητα, στο πράσινο, χειριστές μηχανημάτων, 

κλπ. Χαρακτηριστικά: Σετ σακάκι και παντελόνι εργασίας. Θα είναι σετ, χρώματος που 

θα προσδιοριστεί από το φορέα και το ύφασμα θα αποτελείται τουλάχιστον από 60% 

βαμβάκι. Θα έχει δύο ανακλαστικές ταινίες στο σακάκι και στα μπατζάκια του 

παντελονιού, και θα φέρει πολλαπλές τσέπες. 

 

4.17   ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Χαρακτηριστικά: ολόσωμη φόρμα εργασίας χρώματος μπλε. Η φόρμα θα είναι από 

βαμβάκι 100%, βάρος μικρότερο από 250 g/m
2 

και θα κλείνει με φερμουάρ. Θα φέρει 

ελαστική μέση και μανίκια. Επίσης, θα φέρει τουλάχιστον 6 τσέπες: 2 στο ύψος του 

στήθους που θα κλείνουν με κουμπί και πτερύγιο (φλαπ), 2 στο ύψος της μέσης, 1 τσέπη 

πίσω και 1 θήκη για εργαλεία. 

Πρότυπο: ΕΝ 13688 

 

4.18 ΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

Πεδίο χρήσης: συνεργεία ύδρευσης- αποχέτευσης 

Α) Σακάκι 

Χαρακτηριστικά: Θα είναι σακάκια, χρώματος επιλογής της υπηρεσίας, και το ύφασμα 

θα αποτελείται από 60% βαμβάκι τουλάχιστον. Θα φέρει διπλές ανακλαστικές ταινίες  

στον κορμό και στα μανίκια, και ενίσχυση στους αγκώνες και την πλάτη ώστε να 

προστατεύονται τα μέλη σε περίπτωση εργασίας σε ανάσκελη θέση. Τα μανίκια θα είναι 

ελαστικά στο στρίφωμα. Θα φέρει πολλαπλές τσέπες: 2 στο στήθος που θα κλείνουν με 

φλαπ, 2 στη μέση και 1 στον ώμο για την τοποθέτηση κινητού τηλεφώνου ή ασυρμάτου.  

Πρότυπο ΕΝ 13688 

 

Β) Παντελόνι 

Χαρακτηριστικά: Θα είναι παντελόνια, χρώματος που θα προσδιοριστεί από το φορέα 

και το ύφασμα θα αποτελείται τουλάχιστον από 60% βαμβάκι. Θα έχει δύο ανακλαστικές 

ταινίες στα πόδια, και ενίσχυση στα γόνατα. Θα έχει δύο μπροστινές τσέπες χεριών, δύο 

πλαϊνές τσέπες με φλαπ (καπάκι) και “velcro” και δύο πρακτικές πίσω τσέπες με φλαπ 

(καπάκι) και “velcro”. 

Πρότυπο ΕΝ 13688 

 

 

4.19  ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ 

Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχο ανακλαστικό μπουφάν χρώματος κίτρινου ή πορτοκαλί με 

θερμική εσωτερική επένδυση ψύχους. 

Το μπουφάν θα κλείνει με αμφίδρομο φερμουάρ καλυμμένο με πτερύγιο (φλαπ) και τρουκ 
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εξωτερικά.  

Θα φέρει 2 οριζόντιες και 2 κάθετες ανακλαστικές ταινίες περιμετρικά στον κορμό και τα 

μανίκια. Θα φέρει ελαστικές μανσέτες, τρεις εξωτερικές τσέπες και μία εσωτερική (κατ’ 

ελάχιστο).  

Πρότυπα ΕΝ 13688:2013, ΕΝ 343 (3-1), ΕΝ 20471 (κλάση 3) 

 

 

4.20  ΜΠΟΥΦΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  

Πεδίο χρήσης: ηλεκτρολόγοι 

Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχο μπουφάν κατασκευής από πολυεστέρ (50%) και υδρόφοβο 

βαμβάκι (50%), βάρους περίπου 250γ/μ
2
 με θερμική μόνωση βάρους τουλάχιστον 160g/m

2
. Το 

μπουφάν θα φέρει ελαστικές μανσέτες και ρυθμιζόμενο στρίφωμα (με ιμάντα ή  ισοδύναμο 

τρόπο), ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη θερμική προστασία από το ψύχος. Το μπουφάν θα 

φέρει κατ’ ελάχιστο 4 εξωτερικές τσέπες, και 1 εσωτερική. Οι εξωτερικές τσέπες θα κλείνουν 

με αυτοκόλλητο κούμπωμα τύπου βέκλρο. Θα υπάρχουν επίσης διπλές οριζόντιες 

ανακλαστικές ταινίες στον κορμό και στα μανίκια. 

Χρώμα: κίτρινο ή πορτοκαλί φωσφωριζέ 

EN 13688:2013, ΕΝ 20471: 2013 κλάση 3 

 

 

4.21  ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ 

 

Ανακλαστικές ταινίες με πρότυπο ΕΝ 20471 (κλάση 2). Οι ανακλαστικές ταινίες θα 

τοποθετούν στα θερινά μπλουζάκια. 

 

4 .22 ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΟΔΙΑ 

Πεδίο χρήσης: πλύσιμο κάδων. 

Χαρακτηριστικά: Ποδιές από συνθετικό υλικό. 

Πρότυπα ΕΝ 13688, 14605 

Σήμανση: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής 

• Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες 

 

4.23  ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΑ  

Χαρακτηριστικά: 

Η φόρμα εργασίας θα πρέπει να είναι ελαφριά , να  έχει  ελαστικές  

ρυθμιζόμενες τιράντες με κλιπς και να είναι από 65% Pol-35% Cotton .Να 

διαθέτει πολλούς και διαφορετικούς χώρους αποθήκευσης.  

Σήμανση CE 
 

4.24   ΠΟΔΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΡΙΩΝ ΘΕΡΙΝΗ 

 

Σύνθεση από 65% πολυεστέρ, 35% βαμβάκι, χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. Κλείσιμο με 

κουμπιά. Τα μανίκια της ποδιάς θα είναι κοντά, πάνω από το ύψος του αγκώνα. 

 

 

4.25  ΠΟΔΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ 

Σύνθεση από 65% πολυεστέρ, 35% βαμβάκι, χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. Κλείσιμο με 

κουμπιά. Τα μανίκια της ποδιάς θα είναι μακριά, μέχρι το ύψος του βραχίονα. 
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4.26   ΣΑΚΑΚΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 

Κλείνει με κουπιά. Σύνθεση από 65% πολυεστέρ, 35% βαμβάκι 

 

4.27  ΡΟΜΠΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 

Κατασκευή από 65% πολυεστέρ, 35% βαμβάκι. Θα φέρει τουλάχιστον 2 τσέπες. Κλείσιμο με 

κουμπιά. Χρώμα λευκό. 

 

 

4.28 ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΗΧΑΝΗΣ 

 

Χαρακτηριστικά: τζάκετ μοτοσικλετιστών, χρώματος μαύρου. Το μπουφάν θα είναι 

κατασκευασμένο από ύφασμα τύπου cordura υψηλής αντοχής, και θα φέρει θερμική επένδυση 

η οποία θα είναι δυνατόν να αφαιρείται. Το μπουφάν θα φέρει αδιάβροχη μεμβράνη 

προστασίας από τη βροχή, και ανακλαστικά ένθετα στο μπροστινό και στο οπίσθιο μέρος, 

αλλά και στα μανίκια. Θα είναι αντιανεμικό και αδιάβροχο, με υψηλή διαπνοή. Το μπουφάν θα 

κλείνει με ρυθμιζόμενο κούμπωμα, και τα περικάρπια του θα είναι επίσης ρυθμιζόμενα με 

τρουκ ή ισοδύναμο τρόπο. Θα φέρει πολλαπλές τσέπες, εκ των οποίων οι 2 θα είναι εξωτερικές 

και άλλες 2 στην αφαιρούμενη επένδυση. 

Σήμανση CE 

Πρότυπα CE 1621-1, CE 1621-2, EN 17092:2019 Class AA 

Κατασκευαστής:  

Κωδικός: 

 

4.29 . ΜΠΟΥΦΑΝ 5 ΣΕ 1  

Πεδίο χρήσης: Σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων (οικοδόμους, 

μηχανικούς, μηχανολόγους, στους εργαζομένους του Τμήματος Πρασίνου, κτλ) 

Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχο μπουφάν ψύχους χρώματος πορτοκαλί ή 

πορτοκαλί-μπλέ ή κίτρινο τύπου αντανακλαστικό το οποίο θα είναι 100 % 

αδιάβροχο και αντιανεμικό. Η κατασκευή του θα είναι από πολυεστέρ. Θα διαθέτει 

αποσπώμενη κουκούλα και αποσπώμενη επένδυση. Τα μανίκια υποχρεωτικά θα είναι 

αποσπώμενα (5 σε 1). Το μπουφάν θα φέρει δύο οριζόντιες και δύο κάθετες ανακλαστικές 

ταινίες στον κορμό και σε κάθε μανίκι. Στο εσωτερικό 

θα φέρει επένδυση προστασίας ψύχους ή εναλλακτικά «fleece» για καλύτερη 

ποιότητα. Σχεδιαστικά θα φέρει εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες. Το μπουφάν 

θα κλείνει με φερμουάρ μπροστά.  

Σήμανση: CE, 

Πρότυπα: ΕΝ 343 (3-1), EN 342, EN 20471 (Κλάση 3) 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 « Άλλα Μέτρα Προστασίας» 

 1.1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΚΑΛΕΣ A 
 

Σκάλα αλουμινίου επαγγελματική πτυσσόμενη τριπλή, μετατρεπόμενη σε μονή και 

διπλή. Οι σκάλες αλουμινίου είναι έτσι σχεδιασμένες ώστε vα έχουν απόλυτη 

σταθερότητα και 

«αντέχουν σε αντίξοες συνθήκες». 
Οι κατακόρυφες Βέργες να είναι διαστάσεων από 73mm Χ 23mm και τα σκαλοπάτια 

από 43mm Χ 23mm. Τα χαρακτηριστικά αυτά να τίς καθιστούν ανθεκτικές και 

ελαφριές. Να εivαι κατασκευασμένες βάση του προτύπου ΕΝ-131 και να φέρουν ειδικά 

αντιολισθητικά πέλματα και ιμάντες ασφαλείας. 

Τεχνικά Στοιχεία 
Σκάλα αλουμινίου πτυσσόμενη τριπλή μετατρεπόμενη σε μονή και διπλή Σκαλοπάτια: 

3x7 

Ύψιος λαμδα ανοιχτή:3.10m Ύφος συ\νλικό: ≥ 4.0m Βάρος: ≤18 kg 

Επιπλέον; 
Προφίλ αλουμινίου ≥73 mm Χ 23 mm (Κάθετα) Σκαλοπάτια ≥ 43x23mm (Οριζόντια) 

Με τραβέρσα Μέγιστο Επιτρεπόμενο Βάρος ≥ 130kg 

 

 

 

1.2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΚΑΛΕΣ B 
 

Η Σκάλα αλουμινίου θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 6 σκαλοπάτια συν 1 

πλατύσκαλο και να διαθέτει τα απαραίτητα πιστοποιητικά ασφαλείας ΕΝ131, TUV, GS 

& ΙSO 9001.Συγκεκριμένα η σκάλα θα πρέπει να είναι: 

 

 Κατασκευασμένη από ειδικό κράμα αλουμινίου εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής 

αντοχής.

 Με ενισχυμένο φαρδύ προφίλ και με ατσάλινο πριτσίνι στο εσωτερικό της

 Κάθε σκαλοπάτι να έχει πλάτος άνω των 7 εκατοστών για περισσότερη ευελιξία.

 Ελαφριά στη μετακίνηση της και με δυνατότητα αναδίπλωσης για εξοικονόμηση 

χώρου.

 Με αντιολισθητικές τάπες.

 Στο πίσω μέρος της σκάλας διαθέτει ενισχυμένη λάμα.

 Μέγιστο βάρος αντοχής: 150 Kg.

 Μέγιστο βάρος : <14 Kg.

 Με οσφάλές κοι εύχρηστο ούστημο σύνδεσης, στήριξης και ασφάλισης

 

 1.3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΞΎΛΙΝΗ ΣΚΆΛΑ ΕΝ 131  
 

Πεδίο  χρήσης:  Σε  όλους  τους  εργαζόμενους των ηλεκτρολογικών συνεργείων 

όπως και τεχνίτες γυψοσανίδας, ο οποίος πρέπει να κινηθεί γρήγορα και με ασφάλεια 

πάνω στη σκάλα. Χαρακτηριστικά: Τα πόδια θα πρέπει να είναι από υψηλής ποιότητος 

πεύκου 53x32mm και τα σκαλοπάτια από οξιά με διπλά μόρσα διαστάσεων 21 x41mm. 

Η απόσταση θα πρέπει να μεταξύ των σκαλοπατιών θα πρέπει να είναι 300mm. Ξύλινη 
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σκάλα 10 βημάτων 

Θα πρέπει να υπάρχουν μεταλλικές ολόπασες ντίζες σε δύο σημεία πάνω και κάτω στη  

σκάλα , καθώς και ένα χέρι βερνίκι για αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες. Στο κάτω 

μέρος των ποδιών θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί ποδαράκι από κουτσούκ να μη γδέρνει 

τα πατώματα κατά την χρήση. Μεταλλικός σφιγκτήρας και αντιολισθητικά ένθετα. 

Κάθε σκάλα θα πρέπει να παρέχεται με οδηγίες χρήσης και συντήρησης, καθώς και 

δήλωση συμορφωσης προς τις προδιαγραφες  

 
 

1.4 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
 

Πεδίο χρήσης: ως υλικά οδικής σήμανσης, όπου είναι αναγκαίο να διακόπτεται η 

κυκλοφορία (για απορριμματοφόρα οχήματα, οδοκαθαρισμό, συγκομιδή - αποκομιδή 

απορριμμάτων, σήμανση οδών, ασφαλτόστρωση, καθαρισμό φρεατίων, στις 

συντηρήσεις οδών και πεζοδρομίων και στις συντηρήσεις δημοτικού φωτισμού με 

χρήση γερανού). 

7.3.1. Χαρακτηριστικά: Θα είναι πλήρως αντανακλαστικοί (με εναλλασσόμενους 

λευκούς και κόκκινους δακτυλίους) 

Υλικό κατασκευής : καουτσούκ 

Διαστάσεις : ύψος 50 cm, βάρους περίπου 2 kg. 

Μορφή: Θα έχουν τετραγωνική βάση σχεδιασμένη με τρόπο που να διασφαλίζει 

απόλυτη ισορροπία και θα έχουν τη δυνατότητα τοποθέτησης 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 τη μεταφορά και την εναπόθεσή τους. 

Χρωματισμός : η κόκκινη μη ανακλαστική επιφάνεια θα ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις του χρωματομετρικού συστήματος της CIE (1986) με πρότυπο φωτιστικό D 

65, γεωμετρία 45/0 με τις ακόλουθες τιμές συντεταγμένων:  

 

 
 

Ανακλαστική μεμβράνη: θα είναι τύπου ΙΙ κατά την ΥΑ 16832 (ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 954/86). 

Σήμανση: (στη βάση) κατασκευαστής, αριθμός έγκρισης 

 Πρότυπα: Επικόλληση ανακλαστικής μεμβράνης: σχέδιο ευρωπαϊκού 

προτύπου CENT C 226 N 143 E (§.7.8) ή ισοδύναμο εθνικό πρότυπο. 

Ο κώνος θα έχει σήμανση στη βάση με τον κατασκευαστή και τον αριθμό έγκρισης και θα 

ανταποκρίνεται στις μηχανικές αντοχές των §7.4, §7.5 και §7.6 του ανωτέρου προτύπου ή 

ισοδύναμο εθνικό πρότυπο. 

Θα έχει έγκριση από αρχή κράτους-μέλους της Ε.Ε και θα κατασκευάζεται σε 

πιστοποιημένη κατά ISO 9001 επιχειρηματική μονάδα (ή ισοδύναμη πιστοποίηση 

συστήματος διαχείρισης ποιότητας). 
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1.5  ΑΝΤΙΠΤΩΤΙΚΟΙ ΙΜΑΝΤΕΣ 

 

Οι ιμάντες ασφαλείας χρησιμοποιούνται εκεί όπου δεν υπάρχουν κατάλληλα σημεία 

αγκύρωσης στα οποία να μπορούν να επισυναφθούν απευθείας τα σχοινιά. 

Κατασκευασμένοι από υφαντικές ύλες, πρέπει να έχουν ραμμένες ενώσεις κι ελάχιστη 

ονομαστική στατική αντοχή 20 kN. Σε διάφορα μήκη 1 m, 1,5 m, 2 m ή ρυθμιζόμενου 

μήκους. 

• Πρότυπο: ΕN 354:2010 

• Σήμανση: CE 

 

1.6  ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

Χαρακτηριστικά: 

Προειδοποιητικό σήμα για υγρό πάτωμα 

Στέκεται αυτόνομα με σχεδιασμό Α 

Τυπωμένο με την ένδειξη «CAUTION, WET FLOOR» ή ισοδύναμο προειδοποιητικό 

μήνυμα. 

Διαστάσεις: 

Ύψος: > 600 χιλιοστά 

Πλάτος: >250 χιλιοστά 

Βάρος: <700g 

 

1.7  ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΦΥΡΙΧΤΡΑ  

 

Μεταλλικός φακός led με σφυρίχτρα. Λειτουργεί με μπαταρίες. 

 

1.8  ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΥΣΕΙΣ 
 

Πεδίο χρήσης : εργασίες σε ύψος για τις οποίες είναι δύσκολο να συναρμολογηθούν 

ικριώματα. 

Χαρακτηριστικά: Αποτελείται από: 

Ολόσωμη εξάρτυση τουλάχιστων 4 σημείων η οποία είναι ένα σύστημα από ιμάντες που 

περικλείουν τα πόδια το στήθος και τη μέση και έχουν δακτυλίους σύνδεσης 

Αποσβεστήρες ενέργειας τα οποία είναι συστήματα που αποσβένουν την ενέργεια σε 

περίπτωση πτώσης (συνήθως με το ξήλωμα τμήματος τους ) 

Ανακόπτες πτώσης διαφόρων τύπων (σταθεροί, ελεύθεροι ή επανατυλισσόμενοι). Τα 

συστήματα αυτά μπλοκάρουν κατά την πτώση και τη σταματούν . 

Σε περίπτωση οριζοντίων μετακινήσεων πρέπει να είναι δυνατή η κίνηση μέσω 

συρματόσχοινου αγκυρωμένου σε σταθερά και ασφαλή σημεία μέσω του οποίου 

διέρχεται ο αποσβεστήρας ή ο ανακόπτης 

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής , έτος κατασκευής, κωδικός προϊόντος, μέγεθος, Κωδικός 

διαπιστευμένου 

εργαστηρίου, αριθμός παρτίδας. 

Πρότυπα: ΕΝ 361 για τις εξαρτήσεις, ΕΝ 355 για αποσβεστήρες και ΕΝ 362 για 

ανακόπτες . 
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1.9. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ, ΓΙΑ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ- ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 

 
Σκοπός των προσαρτημάτων είναι η δέσμευση της φλόγας από το εργαλείο οξυγονοκόλλησης προς 

τους ελαστικούς σωλήνες και τις φιάλες των αερίων, έτσι ώστε να αποτραπούν οι εκρήξεις, 

πυρκαγιές και γενικά τα ατυχήματα. 

Περιγραφή για συσκευές Οξυγόνου: 

Τα προσαρτήματα ασφαλείας έναντι επιστροφής της φλόγας οξυγόνου τα οποία τοποθετούνται 

μεταξύ των ελαστικών των αερίων και του εργαλείου, θα φέρουν από τη μία πλευρά (είσοδο 

αερίου) υποδοχή ελαστικού (ρουθούνι) για διάμετρο εσωτερική του ελαστικού 9 mm και από την 

άλλη (έξοδος προς εργαλείο) ρακόρ συνδέσεως με σπείρωμα δεξιόστροφο (1/4΄  ́ή 3/8΄΄). 

Τα προσαρτήματα ασφαλείας θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της προδιαγραφής ISO 5175 

κατηγορία 1 (ΕΝ 730). 

Η μέγιστη πίεση λειτουργίας θα είναι 20 bars.Θα περιλαμβάνουν διάταξη αντεπιστροφής αερίου και 

διάταξη σβέσης φλόγας (φλογοπαγίδα). Ασετιλίνης. Τα προσαρτήματα ασφαλείας έναντι 

επιστροφής της φλόγας ασετιλίνης τα οποία τοποθετούνται μεταξύ των ελαστικών των αερίων και 

του εργαλείου θα φέρουν από τη μια πλευρά (είσοδο αερίου) υποδοχή ελαστικού (ρουξούνι) για 

διάμετρο εσωτερική του ελαστικού 6,3 ή 9 mm) και από την άλλη (έξοδος/ προς εργαλείο) ρακόρ 

σύνδεσης με σπείρωμα αριστερόστροφο (1/4΄΄ ή 3/8΄΄). 

Τα προσαρτήματα ασφαλείας θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της προδιαγραφής ISO 5175 

κατηγορία 1 (ΕΝ 730) Η μέγιστη πίεση λειτουργίας θα είναι 1,5 bars.Θα περιλαμβάνουν διάταξη 

αντεπιστροφής αερίου και διάταξη σβέσης φλόγας (φλογοπαγίδα). 

Για φιάλες: Οξυγόνου. 

Τα προσαρτήματα ασφαλείας έναντι επιστροφής της φλόγας φιαλών οξυγόνου θα είναι αυτόματα 

με σπείρωμα δεξιόστροφο Μ 16 Χ 1,5 (ή το μέγεθος που θα αναφέρει η αίτηση) και θα 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της προδιαγραφής ISO 5175 κατηγορία 1 (ΕΝ 730). 

Η μέγιστη πίεση λειτουργίας θα είναι 10 bars. 

Τα προσαρτήματα ασφαλείας θα διαθέτουν τις ακόλουθες διατάξεις ασφαλείας: 

• Φίλτρο εισόδου. 

• Βαλβίδα αντεπιστροφής. 

• Φλογοπαγίδα. 

• Αυτόματη θερμική βαλβίδα διακοπής αερίου. 

• Αυτόματη βαλβίδα υπερπίεσης, επαναφερόμενη με μοχλό ή περόνη. 

• Ανακουφιστική βαλβίδα ελαστικών, σε περίπτωση εκρήξεως. 

Ασετιλίνης: 

Τα προσαρτήματα ασφαλείας έναντι επιστροφής της φλόγας φιαλών ασετιλίνης θα είναι αυτόματα 

με σπείρωμα αριστερόστροφο Μ 16 Χ 1,5 (ή το μέγεθος που θα αναφέρει η αίτηση) και θα 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της προδιαγραφής ISO 5175 κατηγορία 1 (ΕΝ 730).1. 

Η μέγιστη πίεση λειτουργίας θα είναι 1,5 bars. 

Τα προσαρτήματα ασφαλείας θα διαθέτουν τις ακόλουθες διατάξεις ασφαλείας: 

• Φίλτρο εισόδου. 

• Βαλβίδα αντεπιστροφής. 

• Φλογοπαγίδα. 

• Αυτόματη θερμική βαλβίδα διακοπής αερίου. 

• Αυτόματη βαλβίδα υπερπιέσης, επαναφερόμενη με μοχλό ή περόνη. 

• Ανακουφιστική βαλβίδα ελαστικών, σε περίπτωση εκρήξεως. 

Λοιπά τεχνικά στοιχεία: 

Τα προσαρτήματα ασφαλείας για συσκευές και φιάλες αερίων πρέπει να μην απαιτούν συντήρηση, 

για την καλή λειτουργία τους και να μην αχρηστεύονται ή να λειτουργούν πλημμελώς εξαιτίας 
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επικαθήσεων. Καθένα από αυτά πρέπει να επιτρέπει την διέλευση αερίου όγκου 3.500 - 4.000 

λίτρων την ώρα, να είναι δε δυνατή η χρησιμοποίηση του για όλα τα αέρια που χρησιμοποιούνται 

κατά τις εργασίες αυτές, (οξυγόνο, ασετιλίνη, προπάνιο, υδρογόνο κ.λ.π.).Το βάρος εκάστου 

πλήρους προσαρτήματος ασφάλειας για συσκευές μαζί με τα εξαρτήματα του, δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τα 90 γραμμάρια το τεμάχιο.  

Οι εξωτερικές διαστάσεις του κυρίως σώματος πρέπει να είναι μικρές για να μην εμποδίζουν την 

εργασία (μήκος μέχρι 65 mm διάμετρος μέχρι 25 mm).Το εξωτερικό περίβλημα των 

προσαρτημάτων πρέπει να είναι κυλινδρικό από σκληρό μεταλλόκραμα και να αντέχει σε πίεση 

περίπου 500 ατμοσφαιρών. Τα προσαρτήματα ασφαλείας πρέπει να είναι ανθεκτικά σε πάνω από 

150 διαδοχικές εκρήξεις. 

 

1.10 ΕΙΔΙΚΑ  ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ   

Πεδίο χρήσης : Οι καθαριστήρες εσωτερικών δημοτικών χώρων συμπεριλαμβανόμενων 

και των τοπικών σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων καλούνται  να προβούν σε 

ενέργειες καθαρισμού εσωτερικών και εσωτερικών παραθύρων που πολλές φορές είναι 

επικίνδυνες για την ασφάλεια της υγείας τους αφού είναι σε μεγάλα ύψη και χωρίς 

πρόβλεψη ασφάλειας . Το σύστημα καθαρισμού θα πρέπει να αποτελείται από ένα 

τηλεσκοπικό κοντάρι IPC να προσφέρουν ένα πλήρες φάσμα δυνατοτήτων . Μπορούν να 

αποτελούνται από ένα, δύο ή τρία μέρη και να  διατίθενται σε  μεγέθη που κυμαίνεται από 

1,5 m έως 3 m.  Η άκρη του κάθε κονταριού θα πρέπει να διαθέτει έναν κωνικό 

κάλυκα στον οποίο μπορείτε να συνδέονται πολλά τα εργαλεία  όπως καθαριστήρες 

τζαμιών, ξαραχνιάστρες, ξύστρες πατώματος. Επίσης πρέπει να υπάρχουν δύο αρμοί κοντά 

στους κώνους, οι οποίοι σε συνδυασμό με μια γωνία αλουμινίου θα επιτρέπουν τη 

πρόσβαση σε δύσκολες γωνίες. 

Τέλος το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει μια ανθεκτική σπαστή  βάση βρεκτήρα πλαστική  

από πλαστικό πολυολεφίνης ενισχυμένο με ίνες γυαλιού σε σχήμα Τ για καθαρισμό 

τζαμιών Με εσωτερική επιφάνεια σε σχήμα κερύθρας που να επιτρέπει την σταδιακή 

απελευθέρωση του νερού.  Η βάση βρεκτήρα θα πρέπει να διατίθεται σε  διαστάση : 45εκ. 

 

1.11  ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΓΙΑ ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 Ο φακός θα πρέπει να είναι επαναφορτιζόμενος STH200 Velamp με τα ακόλουθα 

ελάχιστα χαρακτηριστικά :Τύπος μπαταρίας 1 x 18650 λιθίου (2600mAh) (θα πρέπει να  

συμπεριλαμβάνονται), Αυτονομία Spot: 7 ώρες - Flood: 18 ώρες.Tεχνολογία2 LED - 

CREE® XP-G2, Επιλογές φωτισμού:Spot: 220 Lumen ,Flood: 110 Lumen ,Spot + Flood: 

350 Lumen, Κόκκινο Led μπροστά για διακριτικό φωτισμό το βράδυ,  Κοκκινα Led πίσω 

στο κεφάλι για ασφάλεια. Αυτόματη αυξομείωση έντασης φωτισμού απο 100% εως 15% 

Διάρκεια ζωής LED 30000 / ώρες Tipo di fascio / Είδος της δοκού / Τύπος de faisceau 

SPOT: 30 ° - ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ: 100 °.Ακτίνα δέσμης 250 μέτρα IP IPX4 Μέγεθος 

προϊόντος / Διαστάσεις 89 x 38 x 40,5 (3 Bord) mm.Υλικό /  PC, Φορτιστής  220V και 12v 

AC / DC. Θα πρεπει να διαθετει 4 γάντζους για κράνος ασφαλείας και καλώδιο USB. 

Τέλος να παρέχεται  εγγύηση για  2 Χρόνια 

 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΑΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ –ΑΓ. Ι.ΡΕΝΤΗ 
 Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

     ΤΜΗΜΑ: ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 Ταχ. Δ/νση: Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 10 
Τ.Κ.: 181 22 – NIKAIA 
Πληροφορίες: Κωνσταντινίδης Παύλος  
ΤΗΛ.: 2132075217 
FAX : 2132075293 
Email : pkonstant@tee.gr 

Νίκαια  21/4/2020 
Αρ. Πρωτ: 13645. 

         

 

ΜΕΛΕΤΗ 

 

Προμήθεια  Μέσων Ατομικής Προστασίας (Νόμος 43726.ΦΕΚ 2208/8-6-2019) έτους 2020 για 

την κάλυψη των  αναγκών των εργαζομένων του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη  για ένα 

(1) ημερολογιακό έτος. 

  Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορές είτε για το σύνολο της προμηθείας είτε 

για κάθε κατηγορία ξεχωριστά πάντα όμως στο σύνολο της κάθε κατηγορίας Α και Β 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: « Μέσα Ατομικής Προστασίας» 

 

Α.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ» CPV 18444000-3 Προστατευτικά 

καλύμματα κεφαλής 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝ. 

 ΜΕΤΡ ΤΙΜΗ.  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1.0 
ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΤΕΜ 10,00 € 133 1.330,00 € 

1.1 

ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ  ΤΕΜ 45,00 € 3 135,00 € 

1.2 MAΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΕΜ 23,00 € 62 1.426,00 € 

1.3 

ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 
ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ ΤΕΜ 50,00 € 24 1.200,00 € 

1.4 ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΑ (GOGGLES) ΤΕΜ 8,00 € 40 320,00 € 

1.5 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΤΖΟΚΕΪ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΤΕΜ 14,00 € 450 6.300,00 € 

1.6 ΚΑΠΕΛΑ ΘΕΡΙΝΑ ΤΕΜ 9,00 € 450 4.050,00 € 

1.7 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΜ 10,00 € 37 370,00 € 

1.8 ΓΥΑΛΙΑ Η/Υ ΤΕΜ 10,00 € 9 90,00 € 

1.9 

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 
ΦΑΚΟΥΣ ΤΕΜ 8,00 € 74 592,00 € 

1.10 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΤΕΜ 35,00 € 94 3.290,00 € 
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1.11 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΠΛΕ 
ΦΑΚΟΥΣ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΤΕΜ 7,00 € 255 1.785,00 € 

1.12 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟΥΣ 
ΦΑΚΟΥΣ  ΤΕΜ 7,00 € 80 560,00 € 

1.13 ΧΑΡΤΙΝΗ ΜΑΣΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΕΜ 7,00 € 224 1.568,00 € 

1.14 ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ ΤΕΜ 14,00 € 45 630,00 € 

1.15 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ABEK1 Hg 
P3 R D   ΖΕΥΓΟΣ 10,00 € 174 1.740,00 € 

1.16 ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΤΕΜ 8,00 € 67 536,00 € 

1.17 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΕΜ 90,00 € 17 1.530,00 € 

1.18 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2Ρ3 ΖΕΥΓΟΣ 15,00 € 129 1.935,00 € 

1.19 
ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΑ 
ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΕΜ 8,00 € 14 112,00 € 

1.20 ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ ΤΕΜ 5,00 € 14 70,00 € 

1.21 ΚΡΑΝΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΕΜ 60,00 € 6 360,00 € 

       ΣΥΝΟΛΟ    29.929,00 € 

       ΦΠΑ    7.182,96 € 

      
 ΓΕΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ    37.111,96 € 
 

Α.2  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ» 

CPV 18830000-6 «Προστατευτικά υποδήματα» 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ ΤΙΜΗ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

2.1 
ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΖΕΥΓΟΣ 50,00 € 23 1.150,00 € 

2.2 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΜΙΑΡΒΥΛΟ ΖΕΥΓΟΣ 45,00 € 310 13.950,00 € 

2.3 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 35,00 € 310 10.850,00 € 

2.4 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΖΕΥΓΟΣ 15,00 € 70 1.050,00 € 

2.5 
ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟΥ ΖΕΥΓΟΣ 85,00 € 11 935,00 € 

2.6 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΖΕΥΓΟΣ 95,00 € 18 1.710,00 € 

2.7 ΓΚΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟΥ ΖΕΥΓΟΣ 35,00 € 9 315,00 € 

2.8 ΣΑΜΠΩ ΖΕΥΓΟΣ 8,00 € 148 1.184,00 € 

2.9 
ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ (ΤΥΠΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ) ΚΟΥΤΙ 2,00 € 158 316,00 € 

2.10 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 10,00 € 56 560,00 € 

2.11 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ ΣΕΤ 65,00 € 12 780,00 € 

2.12 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΤΕΜ 15,00 € 350 5.250,00 € 

2.13 ΣΚΑΦΑΝΔΡΟ ΤΕΜ 45,00 € 12 540,00 € 

2.14 
ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΙΑ 
ΜΗΧΑΝΗ ΖΕΥΓΟΣ 22,00 € 21 462,00 € 

2.15 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΓΕΙΡΑ ΤΕΜ 18,00 € 14 252,00 € 

   
 

ΣΥΝΟΛΟ    39.304,00 € 

       ΦΠΑ   24 % 9.432,96 € 

      
 ΓΕΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ    48.736,96 € 
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Α.3  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ» 

CPV 18141000-9 Γάντια εργασίας 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝ. 

 ΜΕΤΡ ΤΙΜΗ 

 

ΠΟΣΟΤ ΣΥΝΟΛΟ 

3.1 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΖΕΥΓΟΣ 8,00 € 54 432,00 € 

3.2 ΓΑΝΤΙΑ ΜΕ ΕΠΙΧΡΙΣΗ ΛΑΤΕΞ ΖΕΥΓΟΣ 9,60 € 200 1.920,00 € 

3.3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΖΕΥΓΟΣ 3,00 € 300 900,00 € 

3.4 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΖΕΥΓΟΣ 4,00 € 284 1.136,00 € 

3.5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΙΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΖΕΥΓΟΣ 5,00 € 400 2.000,00 € 

3.6 
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ 
ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ ΖΕΥΓΟΣ 5,00 € 248 1.240,00 € 

3.7 
ΓΑΝΤΙΑ ΛΕΥΚΑ 
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΟΕΜ ΖΕΥΓΟΣ 3,50 € 336 1.176,00 € 

3.8 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ- ΕΦΑΡΜΟΣΤΑ- 
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΖΕΥΓΟΣ 5,00 € 156 780,00 € 

3.9 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΖΕΥΓΟΣ 5,00 € 200 1.000,00 € 

3.10 
ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ 
(ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΖΕΥΓΟΣ 15,00 € 126 1.890,00 € 

3.11 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΣΜ ΖΕΥΓΟΣ 30,00 € 70 2.100,00 € 

3.12 ΓΑΝΤΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΟΥ ΖΕΥΓΟΣ 25,00 € 90 2.250,00 € 

3.13 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΟΣΧΟΥ ΖΕΥΓΟΣ 5,00 € 2203 11.015,00 € 

3.14 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΓΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΖΕΥΓΟΣ 45,00 € 200 9.000,00 € 

3.15 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ  ΜΑΚΡΙΑ  ΖΕΥΓΟΣ 10,00 € 250 2.500,00 € 

3.16 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΖΕΥΓΟΣ 3,00 € 200 600,00 € 

3.17 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΚΟΥΤΙ 7,00 € 421 2.947,00 € 

3.18 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΚΟΥΤΙ 6,00 € 401 2.406,00 € 

3.19 ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΖΕΥΓΟΣ 6,00 € 700 4.200,00 € 

3.20 ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΠΗΣ ΖΕΥΓΟΣ 3,00 € 36 108,00 € 

3.21 ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΓΑΝΤΙΑ ΖΕΥΓΟΣ 9,00 € 250 2.250,00 € 

3.22 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC ΖΕΥΓΟΣ 2,00 € 177 354,00 € 

3.23 ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΤΙΚΟΠΗΣ Β ΖΕΥΓΟΣ 7,00 € 80 560,00 € 

3.24 ΓΑΝΤΙΑ  ΜΗΧΑΝΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΖΕΥΓΟΣ 25,00 € 6 150,00 € 

3.25 ΓΑΝΤΙΑ  ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΖΕΥΓΟΣ 25,00 € 6 150,00 € 

      
 

ΣΥΝΟΛΟ    53.064,00 € 

       ΦΠΑ   24% 12.735,36 € 

      
 ΓΕΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ    65.799,36 € 
 

 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝ. 

 ΜΕΤΡ ΤΙΜΗ  ΠΟΣΟΤ ΣΥΝΟΛΟ 

4.1 ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ ΘΕΡΙΝΟ ΤΕΜ 13,00 € 360 4.680,00 € 

4.2 ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ ΤΕΜ 15,00 € 113 1.695,00 € 

Α.4 
  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ» CPV 

35113400-3  - Προστατευτικά καλύμματα σώματος 
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ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 

4.3 
ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ 
ΤΙΡΑΝΤΕΣ ΤΕΜ 17,00 € 255 4.335,00 € 

4.4 ΠΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΕΤ 22,00 € 23 506,00 € 

4.5 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΟΣΤΟΥΜΙ ΘΕΡΙΝΟ ΣΕΤ 45,00 € 182 8.190,00 € 

4.6 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΟΣΤΟΥΜΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΕΤ 85,00 € 42 3.570,00 € 

4.7 
ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ ΦΩΣΦΩΡΙΖΕ 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΤΕΜ 19,00 € 300 5.700,00 € 

4.8 ΜΠΟΥΦΑΝ 2 ΣΕ 1 ΤΕΜ 25,00 € 200 5.000,00 € 

4.9 
ΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΩΣΦΩΡΙΖΕ ΜΕ 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΕΜ 25,00 € 30 750,00 € 

4.10 ΓΙΛΕΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΘΕΡΙΝΟ ΤΕΜ 35,00 € 32 1.120,00 € 

4.11 

ΠΟΔΙΑ ΟΛΟΣΩΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΗΠΟΥΡΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΚΟΠΗ 
ΧΟΡΤΩΝ ΜΕ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΕΜ 15,00 € 10 150,00 € 

4.12 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΘΕΡΙΝΟ ΣΕΤ  10,00 € 501 5.010,00 € 

4.13 ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΚΑΜΠΑΡΝΤΙΝΑ ΣΕΤ 15,00 € 250 3.750,00 € 

4.14 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ ΤΕΜ 9,50 € 300 2.850,00 € 

4.15 ΣΑΚΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΜ 25,00 € 208 5.200,00 € 

4.16 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΜ 30,00 € 25 750,00 € 

4.17 ΜΠΟΥΦΑΝ 5 ΣΕ 1 ΤΕΜ 50,00 € 33 1.650,00 € 

4.18 ΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΕΤ 30,00 € 17 510,00 € 

4.19 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ 
ΜΠΟΥΦΑΝ ΤΕΜ 35,00 € 200 7.000,00 € 

4.20 ΜΠΟΥΦΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕΜ 50,00 € 200 10.000,00 € 

4.21 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ ΤΕΜ 3,00 € 200 600,00 € 

4.22 ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΟΔΙΑ ΤΕΜ 10,00 € 90 900,00 € 

4.23 ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΑ ΤΕΜ 10,00 € 200 2.000,00 € 

4.24 ΠΟΔΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΘΕΡΙΝΗ ΤΕΜ 10,00 € 242 2.420,00 € 

4.25 ΠΟΔΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΤΕΜ 12,00 € 242 2.904,00 € 

4.26 ΣΑΚΑΚΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΤΕΜ 10,00 € 14 140,00 € 

4.27 ΡΟΜΠΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΕΜ 10,00 € 38 380,00 € 

4.28 ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΣΥΓΚΟΛΗΤΗ ΤΕΜ 32,00 € 1 32,00 € 

4.29 ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΕΜ 165,00 € 6 990,00 € 

       ΣΥΝΟΛΟ    

82.782,00 € 
 

       ΦΠΑ   24% 19.867,68 € 

       ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ    102.649,68 € 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ ΤΙΜΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

5.1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΚΑΛΕΣ Α ΤΕΜ 130,00 € 6 780,00 € 

5.2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΚΑΛΕΣ Β ΤΕΜ 50,00 € 6 300,00 € 

5.3 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΞΥΛΙΝΗ ΣΚΑΛΑ ΕΝ 
131 ΤΕΜ 150,00 € 4 600,00 € 

5.4 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΕΜ 15,00 € 10 150,00 € 

5.5 ΑΝΤΙΠΤΩΤΙΚΟΙ ΙΜΑΝΤΕΣ ΤΕΜ 35,00 € 10 350,00 € 

5.6 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΜ 5,00 € 75 375,00 € 

5.7 
ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ 
ΣΦΥΡΙΧΤΡΑ ΤΕΜ 5,00 € 71 355,00 € 

5.8 
ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΟΛΟΣΩΜΕΣ 
ΕΞΑΡΤΥΣΕΙΣ ΣΕΤ 150,00 € 4 600,00 € 

5.9 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ,  ΤΕΜ 220,00 € 2 440,00 € 

5.10 
ΕΙΔΙΚΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΣΕΤ 46,00 € 6 276,00 € 

5.11 ΦΑΚΟΣ  ΓΙΑ  ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΜ 37,00 € 10 370,00 € 

      
 

ΣΥΝΟΛΟ    

4.596,00 € 
 

       ΦΠΑ   24 % 1.103,04 € 

      
 ΓΕΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ    5.699,04 € 

 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α  ΕΤΟΥΣ 2020 

 

 

 

 

 

Β.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: «ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» 

CPV 35121300-1 Εξαρτήματα ασφαλείας 

 

Α/Α 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

CPV 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 24% (€) 

 

Φ.Π.Α. 

24% 

(€) 

ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

 

 

1. 

 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΤΗΣ 

ΚΕΦΑΛΗΣ» 

18444000-3 

«Προστατευτικά 

καλύμματα 

κεφαλής» 29.929,00 € 7.182,96 € 37.111,96 € 
 

 

2. 

 

 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ» 

18830000-6 

«Προστατευτικά 

υποδήματα» 
39.304,00 € 9.432,96 € 48.736,96 € 

 

3. 
 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ» 

 

18141000-9 

«Γάντια 

εργασίας» 53.064,00 € 12.735,36 € 65.799,36 € 
 

4

. 

 

 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΣΩΜΑΤΟΣ 

35113490-0 : 

«Προστατευτι

κά σώματος» 82.782,00 € 19.867,68 € 102.649,68 € 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 205.079,00 € 

 

49.218,96 € 

 

254.297,96 € 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  Β  ΕΤΟΥΣ 2020 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ ΕΤΟΥΣ 2020 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορές είτε για το σύνολο της προμηθείας είτε για κάθε 

κατηγορία ξεχωριστά πάντα όμως στο σύνολο της κάθε κατηγορίας  

 

 

Α/Α 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

CPV 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 24% (€) 

Φ.Π.Α. 

24% (€) 
ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

 

 

1. 

«ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» 

 

     35121300-1 

Εξαρτήματα 

ασφαλείας 4.596,00 € 
 

 
 

1.103,04 € 
 

5.699,04 € 
 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 

4.596,00 € 
 

 
 

1.103,04 € 
 

5.699,04 € 
 

 

Α/Α 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

CPV 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 24% (€) 

 

Φ.Π.Α. 

24% (€) 

ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

 

 

1. 

 

«ΠΡΟΣΤΑΣΙ

Α ΤΗΣ 

ΚΕΦΑΛΗΣ» 

18444000-3 

«Προστατευτικά 

καλύμματα 

κεφαλής» 29.929,00 € 7.182,96 € 37.111,96 € 

 

 

2. 

 

 

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΤΩΝ 

ΠΟΔΙΩΝ» 

18830000-6 

«Προστατευτικά 

υποδήματα» 

39.304,00 € 9.432,96 € 48.736,96 € 

 

3. 
 

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΤΩΝ 

ΧΕΡΙΩΝ» 

 

18141000-9 

«Γάντια εργασίας» 

53.064,00 € 12.735,36 € 65.799,36 € 

 

4. 
 

 
«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΣΩΜΑΤΟΣ 

35113490-0 : 

«Προστατευτικά 

σώματος» 
82.782,00 € 19.867,68 € 102.649,68 € 

5. «ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» 

 

35121300-1 

Εξαρτήματα 

ασφαλείας 4.596,00 € 
 

 
 

1.103,04 € 
 

5.699,04 € 
 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 209.675,00 € 50.322,00 € 259.997,00 € 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ –ΑΓ. Ι.ΡΕΝΤΗ 
 Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

     ΤΜΗΜΑ: ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 Ταχ. Δ/νση: Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 10 
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Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Νόμος 43726.ΦΕΚ 2208/8-6-2019) έτους 2020 

για την κάλυψη των  αναγκών των εργαζομένων του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη για 

ένα (1) ημερολογιακό έτος . 
 

 

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Η σύνταξη της παρούσης και, ειδικότερα, ο καθορισμός των δικαιούχων βασίζεται : 
 

AΡΘΡΟ 1 : ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να συμμετάσχουν στο σύνολο των προϊόντων της προμήθειας. 
Τα προμηθευόμενα είδη θα πρέπει να  είναι  καινούργια,  αμεταχείριστα,  υψηλής  αισθητικής και να 

έχουν παραχθεί κατά  το  έτος  2020,  εντός  του  οποίου  πραγματοποιείται  η  προμήθεια.  
Όλα τα είδη πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, χωρίς 

βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, όσον αφορά την προέλευση, 

την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την 

εμφάνιση τους. Τα όμοια είδη θα προέρχονται από τον ίδιο παραγωγό και προμηθευτή χάριν της 
ομοιομορφίας και ομοιογένειας της κατασκευής. 

 

Όλα τα προσκομιζόμενα είδη θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα και συσκευασμένα με ετικέτες όπου 
θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους, ο κατασκευαστής τους, ο χρόνος παραγωγής τους, ο χρόνος 

ζωής τους και όσα τα σχετικά πρότυπα και η νομοθεσία καθορίζουν, δόκιμα, σύγχρονα, καινούργια, 

άριστης ποιότητας, α΄ διαλογής και θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές αυτές, στα εγκεκριμένα 
πρότυπα, στα εγκεκριμένα δείγματα και θα συνοδεύονται από όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα εμπορίας 

και διακίνησης προϊόντων από τα οποία θα προκύπτει το είδος και η ποιότητά μ 

 

ΑΡΘΡΟ 2 :  ΠΡΟΤΥΠΑ , ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  
 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται 

με τα πρότυπα που αναλυτικά παρατίθενται στη συνημμένη Τεχνική Μελέτη της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης αναφορικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και να 

διαθέτουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς, επί ποινή αποκλεισμού, πιστοποιητικό ISO 

9001:2015 και  ISO 14001 σε ισχύ. Όσον αφορά τα είδη για τα οποία δεν αναφέρονται παρακάτω 
(Παράρτημα Β΄) ειδικές προδιαγραφές, θα πρέπει η κατασκευή, η λειτουργία τους και η συνεργασία 

τους να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (οδηγία 89/655/ΕΟΚ ΦΕΚ 220/19-12-

1994) την ΚΥΑ 2/53361/0022/ΦΕΚ 1503/Β/11-10-2006 καθώς και τις τροποποιήσεις της (ΦΕΚ 

1323/30-6-07 και ΦΕΚ 990/28-5-2008), ΕΛ.Ο.Τ., κ.λ.π.. Τα προσκομιζόμενα είδη θα φέρουν 
υποχρεωτικώς σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα 

ελληνικά πρότυπα και κανονισμούς (ΕΛ.Ο.Τ., ΕΝ), με τις διεθνώς ακολουθούμενες πιστοποιήσεις 

κατασκευής – λειτουργίας και τις προδιαγραφές Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων Ποιότητας.  



 41 

 

Σχετικά με το είδος και την ποιότητα των υλικών, δειγματοληψίες, δοκιμασίες και ελέγχους όλων 
των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, ισχύουν ανάλογα με την περίπτωση όσα ορίζονται σε αυτές τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές, στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές του ΥΠΕΚΑ, στα Πρότυπα του 

ΕΛΟΤ, στους κανονισμούς και νόμους του κράτους, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά, στους 

συμβατικούς όρους και τέλος σε κάθε άλλη νεότερη διάταξη, νόμο, κανονισμό, απόφαση κλπ. που 
αντικαθιστά ή συμπληρώνει διατάξεις των προδιαγραφών αυτών.  

 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν περάσει από εργαστηριακούς ελέγχους, 
προκειμένου να πιστοποιείται η ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους, όπως 

αυτά περιγράφονται παρακάτω. Τα είδη θα φέρουν τα παραπάνω πιστοποιητικά. 

  
Θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να έχει χορηγηθεί έγκριση και επιβεβαίωση της 

αποτελεσματικότητας του προϊόντος και των προδιαγραφών του κατασκευαστή από διεθνώς 

αναγνωρισμένα ινστιτούτα και οργανισμούς, και να φέρουν το σήμα CE. Όλα τα είδη θα 

συνοδεύονται από δήλωση συμμόρφωσης προϊόντος ή πιστοποιητικό εξέτασης από ανεξάρτητο 
διαπιστευμένο φορέα εξέτασης και πιστοποίησης όσα από τα σχετικά πρότυπα και η νομοθεσία 

καθορίζουν, δόκιμα, σύγχρονα, καινούργια, άριστης ποιότητας, α΄ διαλογής και θα ανταποκρίνονται 

στις προδιαγραφές αυτές, στα εγκεκριμένα πρότυπα, στα εγκεκριμένα δείγματα και θα συνοδεύονται 
από όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα εμπορίας και διακίνησης προϊόντων από τα οποία θα προκύπτει 

το είδος και η ποιότητά τους.  

 
Θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να έχει χορηγηθεί έγκριση και επιβεβαίωση της 

αποτελεσματικότητας του προϊόντος και των προδιαγραφών του κατασκευαστή από διεθνώς 

αναγνωρισμένα ινστιτούτα και οργανισμούς, και να φέρουν το σήμα CE.  

Τα εν λόγω πιστοποιητικά/ δηλώσεις μπορούν να υποβάλλονται στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά.  
 

 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 
 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το Τμήμα Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών και την Επιτροπή Παραλαβής για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό 

τουλάχιστον 5 (πέντε) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.  
 

Όλα τα προσκομιζόμενα είδη   θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα και συσκευασμένα με ετικέτες 

όπου θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους, ο κατασκευαστής τους, ο χρόνος παραγωγής τους, ο 
χρόνος ζωής τους και όσα τα σχετικά πρότυπα και η νομοθεσία καθορίζουν, δόκιμα, σύγχρονα, 

καινούργια, άριστης ποιότητας, α΄ διαλογής και θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές αυτές, στα 

εγκεκριμένα πρότυπα, στα εγκεκριμένα δείγματα και θα συνοδεύονται από όλα τα προβλεπόμενα 
έγγραφα εμπορίας και διακίνησης προϊόντων από τα οποία θα προκύπτει το είδος και η ποιότητά τους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 :  ΔΕΙΓΜΑΤΑ  
 

Όλα τα προσκομιζόμενα δείγματα  θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα και συσκευασμένα με ετικέτες 

όπου θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους, ο κατασκευαστής τους, ο χρόνος παραγωγής τους.  
Τα δείγματα θα παραδοθούν στις Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου                                                 επί 

της οδού Π. Ράλλη 182, Νίκαια, τηλ. 210/4953816 – 210/4944356 (Κτίριο «Ηράκλειτος»). 

Επίσης, θα πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού να προσκομισθούν δείγματα για όλα τα 
είδη 3 μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, τα οποία θα είναι 

απολύτως σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και συγκεκριμένα στο Τμήμα 

Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Τα εν λόγω πιστοποιητικά/ δηλώσεις μπορούν 

να υποβάλλονται στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά. Θα πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού 
Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από δήλωση συμμόρφωσης προϊόντος ή πιστοποιητικό εξέτασης από 

ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα εξέτασης και πιστοποίησης. 
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ΑΡΘΡΟ 5 :  ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΝΟΥΜΕΡΑ 
 

Ο ανάδοχος καλείται να προσκομίσει από όλα τα υπό προμήθεια μέσα ρουχισμού όλο το εύρος των 

μεγεθών που παρέχονται προκειμένου να  αποτυπωθεί το μέγεθος κάθε για εργαζομένου σε ατομικό 

επίπεδο με σκοπό την μείωση της αναγκαιότητας αλλαγών ή μη χρήσης τους λόγο ακατάλληλου 
μεγέθους. Τα  υπό προμήθεια μέσα ρουχισμού θα παραδοθούν στην κεντρική αποθήκη του Δήμου και 

η διαδικασία να τελέσει υπό τη ευθύνη των τεχνικών ασφάλειας 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΑΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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Νίκαια  21/4/2020 
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Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Νόμος 43726.ΦΕΚ 2208/8-6-2019) έτους 2020 

για την κάλυψη των  αναγκών των εργαζομένων του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη για 

ένα (1) ημερολογιακό έτος. 
 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Η σύνταξη της παρούσης και, ειδικότερα, ο καθορισμός των δικαιούχων βασίζεται : 

 

• Πέραν των απαιτήσεων που αναφέρονται στα ανωτέρω, τα προμηθευόμενα Μέσα Ατομικής 
Προστασίας μπορούν να προσαρμόζονται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του  Τεχνικού Ασφαλείας 

ανάλογα με τη θέση εργασίας του υπαλλήλου. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ανταποκρίνονται στις 

συνθήκες που επικρατούν στους χώρους εργασίας, να 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. 

• Ο ανάδοχος θα πρέπει να ενημερωθεί (κατόπιν συνεννοήσεως με τον Τεχνικό Ασφαλείας του 

Δήμου) για τα μεγέθη των ρούχων ανά διεύθυνση. Επίσης θα πρέπει να αναγράφει το λογότυπο κάθε 
διεύθυνσης σε όλα τα προσφερόμενα ρούχα καθώς και η παράδοση των υλικών. 

• Οι τιμές μονάδας για κάθε είδος στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης 

εκτιμήθηκαν με βάση έρευνα αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο 
 

 

 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 


