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Αρ. Μελ 2/21
/2020

Παιανία : 19-11-21
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟΤ ΠΑΙΑΝΙΑ

Αριθμ. Πρωτ : 18538

CPV:35113400-3

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΜΑΣΟ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ :

ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΗ
ΤΠΗΡΔΙΑ – 2021
Με ηελ παξνχζα αίηεζε, θαηφπηλ εληνιήο ηνπ Γεκάξρνπ, ν Γήκνο καο έρεη αλάγθε λα πξνβεί ζηελ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΩΝ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ –
2021 ζπλνιηθνχ ελδεηθηηθνχ θφζηνπο 74.306,88 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%

Υρόνος εκτέλεσης της προμήθειας
Ζ εθηέιεζε ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ παξνχζα εηζήγεζε πξνκεζεηψλ ζα είλαη άκεζα απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο .
Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση :
Σέινο, ζα ζέιακε λα ζαο γλσξίζνπκε φηη, θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο καο, ιφγσ ηεο θχζεο ηεο
παξερφκελεο πξνκήζεηαο, γηα ηε ζχληαμε ηεο κειέηεο απηήο :
απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία.
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Αρ. Μελ 2/21
/2020

ΦΟΡΔΑ : ΓΗΜΟΠΑΙΑΝΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΗ
ΤΠΗΡΔΙΑ – 2021
CPV:35113400-3

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ
ΦΠΑ 24%
ύνολο

59.924,90 €
14.381,98 €
74.306,88 €
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΓΖΜΟ ΠΑΗΑΝΗΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ
Σ.Τ. ΓΖΜΟΤ ΠΑΗΑΝΗΑ

ΣΔΧΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ
Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ
ηνπ Γήκνπ Παηαλίαο γηα ην έηνο 2021.
Ζ πξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ΤΝΟΠΣΗΚΟ (ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ) ζχκθσλα κε ηνλ Ν.
4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ).» (ΦΔΚ Α΄ 147/08.08.2016), ηνλ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ Α΄
87/07.06.2010) θαη ηνλ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ Α΄
114/08.06.2006).
Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ζπλνιηθή ηηκή), κε ηνπο φξνπο
πνπ ζα απνθαζίζεη ην Αξκφδην φξγαλν ηνπ Γήκνπ, κε ΤΝΟΠΣΗΚΟ (ΠΡΟΥΔΗΡΟ) ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ,
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ 4412/2016.
ν θαζνξηζκφο ησλ πιηθψλ βαζίδεηαη :



ην ΦΔΚ 2208/ 8-6-2019 πεξί ησλ παξνρψλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζηνπο ππαιιήινπο ΟΣΑ
α’ θαη β΄ βαζκνχ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ απηψλ.
Σελ γξαπηή εθηίκεζε επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ ηνπ Σερληθνχ αζθαιείαο ηνπ Γήκνπ Παηαλίαο
ζρεηηθά κε ηα αλσηέξσ είδε θαη ηελ αλαγθαηφηεηα απηψλ.
ν θαζνξηζκφο ησλ πνζνηήησλ βαζίδεηαη:





ηελ θάιπςε ηνπ κφληκνπ – κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ
πνπ εξγάδεηαη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο. Οη δηθαηνχρνη ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε έγγξαθν
ηνπ γξαθείνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ.
ηελ εηζήγεζε ηνπ Σερληθνχ Αζθάιεηαο ηνπ Γήκνπ.

Ζ ρνξήγεζε ησλ εηδψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζε φηη αθνξά ηα πξνζσπηθά είδε φπσο παπνχηζηα θ.ι.π. ζα
δηαλεκεζνχλ ζην πξνζσπηθφ άκεζα ελψ ηα αλαιψζηκα φπσο γάληηα, κάζθεο θ.ι.π. ζα απνζεθεπηνχλ κε
επζχλε ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο θαη ζα ρνξεγνχληαη ηκεκαηηθά. Οη ηηκέο κνλάδαο γηα θάζε είδνο
ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη εθηηκήζεθαλ κε βάζε
έξεπλα αγνξάο απφ ην ειεχζεξν εκπφξην.
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Κάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη απφ Πηζηνπνηεηηθά γηα φια ηα είδε απφ αλεμάξηεηα δηαπηζηεπκέλα
εξγαζηήξηα (γηα φζα είδε πηζηνπνηνχληαη) ή Γήισζε πκκφξθσζεο πνπ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο κειέηεο, δηαθνξεηηθά ν Πξνζθέξσλ ζα απνθιείεηαη απφ ηελ
ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ. Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο δεηά, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, δείγκαηα απφ ηα
αθφινπζα είδε ηα νπνία θξίλεη απαξαίηεην λα εμεηαζηνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ : 4, 26, 29, 30, 31, 32
θαη 33.
χκθσλα κε ηα φζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθφηεξα παξαπάλσ, ε ζπλνιηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζε
59.924,90 € πιένλ Φ. Π. Α. 24 %
Ζ παξαπάλσ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Παηαλίαο ηνπ έηνπο 2021 κε ηηο
αληίζηνηρεο πηζηψζεηο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο θσδηθνχο «Πξνκήζεηα εηδψλ
πξνζηαζίαο» γηα ηηο Τπεξεζίεο :








10-6061.001 Γηνηθεηηθνχ κε πίζησζε 4.997,57€
15-6061.001 ρνι. Καζαξίζηξηεο κε πίζησζε 7.956,00 €
20-6061.002 Καζαξηφηεηαο κε πίζησζε 37.868,20 €
25-6061.002 Ύδξεπζεο κε πίζησζε 4.995,34€
45-6061.001 Νεθξνηαθείνπ κε πίζησζε 1.999,87€
35-6061.001 Πξαζίλνπ κε πίζησζε 11.494,30€
30-6061.002 Σερληθήο Τπεξεζίαο κε πίζησζε 4.995,60€

ςντάσθηκε
Παιανία 18-11-2021

Θεωπήθηκε
Παιανία 18-11-2021

Ο ςντάξαρ
ΜΠΔΝΔΣΑΣΟ ΓΔΡΑΗΜΟ
ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΖΥ ΣΔ

ΜΟΤΝΣΡΑΚΖ ΔΛΗΑΒΔΣ
ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΣΔ
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ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ

Α/Α

Δίδνο

Μνλάδα
Σηκήκνλάδαο
Μέηξεζεο

Πνζόηεηα

Γαπάλε
977,20

1

ΓΑΝΣΗΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΝΗΝΑ

ζεύγορ

2,80 €

349

€

2

ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟ PVC

ζεύγορ

2,50 €

300

€

3

ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟ ΝΗΣΡΗΛΗΟ

ζεύγορ

1,80 €

425

4

ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟ ΤΦΑΜΑ ΚΑΗ ΝΗΣΡΗΛΗΟ

ζεύγορ

2,00 €

4312

τεμάσιο

18,00 €

30

€

τεμάσιο

13,00 €

108

€

5

6

ΓΑΝΣΗΑ ΔΝΗΥΤΜΔΝΑ ΜΗΑ
ΥΡΖΔΩ ΓΗΑ ΣΟ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΗΟ
(ΚΟΤΣΗ ΣΩΝ 100 ΣΔΜΑΥΗΩΝ)
ΓΑΝΣΗΑ ΜΗΑ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ
ΝΗΣΡΗΛΗΟ (ΚΟΤΣΗ ΣΩΝ 100
ΣΔΜΑΥΗΩΝ)

750,00
765,00
€
8.624,00 €
540,00

1.404,00
12,00

7

ΓΑΝΣΗΑ ΤΓΚΟΛΛΖΣΩΝ

ζεύγορ

6,00 €

2

€

8

ΓΑΝΣΗΑ ΜΟΝΩΣΗΚΑ CLASS 00

ζεύγορ

27,00 €

3

€

9

ΓΑΝΣΗΑ ΓΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΌ
ΑΛΤΟΠΡΗΟΝΟ CLASS 0

ζεύγορ

30,00 €

2

€

10

ΓΤΑΛΗΑ ΣΤΠΟΤ GOGGLES ΓΗΑ
ΥΖΜΗΚΟΤ ή ΜΖΥ. ΚΗΝΓΤΝΟΤ

τεμάσιο

10,00 €

30

€

11

ΓΤΑΛΗΑ ΣΤΠΟΤ GOGGLES
ΟΞΤΓΟΝΟΚΟΛΛΖΖ

τεμάσιο

6,00 €

1

€

12

ΓΤΑΛΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΑΦΑΝΑ (με
πλαινα )

τεμάσιο

3,50 €

37

€

13

ΓΤΑΛΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΖΛΗΑΚΖ
ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

τεμάσιο

7,60 €

202

€

14

ΑΠΗΓΗΟ ΜΔ ΠΛΔΓΜΑ ΓΗΑ
ΚΛΑΓΔΜΑΣΑ με 2 ανταλλακτικά

τεμάσιο

16,00 €

2

€

15

ΜΑΚΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΜΔ ΗΣΑ ΚΑΗ
ΩΣΟΑΠΗΓΔ

τεμάσιο

60,00 €

2

€

16

ΑΠΗΓΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΌ ΤΓΡΑ

τεμάσιο

30,00 €

5

17

ΜΑΚΑ ΖΛΔΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΖΖ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ

τεμάσιο

120,00 €

1

€

18

ΠΟΓΗΑ ΤΓΚΟΛΛΖΣΩΝ

τεμάσιο

13,00 €

1

€

19

ΠΟΓΗΑ ΟΛΟΩΜΖ ΠΡΟΣΑΗΑ
ΚΖΠΟΤΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΚΟΠΖ
ΥΟΡΣΩΝ ΜΔ ΥΟΡΣΟΚΟΠΣΗΚΟ

τεμάσιο

25,00 €

2

€

20

ΦΗΛΣΡΟΜΑΚΑ ΜΗΑ ΥΡΖΔΩ FFP2

τεμάσιο

1,20 €

3500

€

21

ΜΑΚΑ ΖΜΗΔΩ ΠΡΟΩΠΟΤ ΥΩΡΗ
ΣΑ ΦΗΛΣΡΑ

τεμάσιο

13,00 €

46

€

81,00
60,00
300,00
6,00
129,50
1.535,20
32,00
120,00
150,00
€
120,00
13,00
50,00
4.200,00
598,00
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22

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΦΗΛΣΡΑ Α1Ρ3
ΜΑΚΑ ΖΜΗΔΩ ΠΡΟΩΠΟΤ

ζεύγορ

13,00 €

135

€

23

ΜΑΚΑ ΟΛΟΚΛΖΡΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ
ΜΔ ΦΗΛΣΡΑ ΑΒΔΚ2 P3

τεμάσιο

160,00 €

2

€

24

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΦΗΛΣΡΑ ΜΑΚΑ
ΑΒΔΚ2 P3

ζεύγορ

40,00 €

2

€

25

ΓΑΛΟΣΔ S5

ζεύγορ

12,00 €

10

€

26

ΑΡΒΤΛΑ S3

ζεύγορ

31,00 €

260

€

27

ΠΑΠΟΤΣΗ ΔΡΓΑΗΑ
ΚΑΣΑΜΔΣΡΖΣΩΝ

ζεύγορ

58,00 €

6

€

28

ΑΡΒΤΛΑ ΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ

ζεύγορ

75,00 €

7

€

29

ΓΗΛΔΚΑ ΑΝΑΚΛΑΣΗΚΑ ΓΗΑΣΡHΣΑ

τεμάσιο

7,00 €

198

€

30

ΝΗΣΔΡΑΓΑ

τεμάσιο

33,00 €

188

€

31

ΜΠΟΤΦΑΝ ΑΓΗΑΒΡΟΥΟ ΣΤΠΟΤ
SOFTSHELL

τεμάσιο

33,00 €

100

€

32

ΜΠΟΤΦΑΝ ΑΝΑΚΛΑΣΗΚΟ ΜΔ
ΑΠΟΠΩΜΔΝΖ ΔΠΔΝΓΤΖ 4 Δ 1

τεμάσιο

55,00 €

100

€

33

ΠΑΝΣΔΛΟΝΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΤΡΟΤ
ΜΠΛΔ ΥΡΩΜΑΣΟ

τεμάσιο

15,00 €

307

€

34

ΜΠΛΟΤΕΑ T-shirt

τεμάσιο

3,50 €

307

€

35

ΚΑΠΔΛΟ ΣΕΟΚΔΪ

τεμάσιο

2,50 €

50

€

36

ΠΔΡΗΛΑΗΜΗΟ ΣΤΠΟΤ ΕΔΡΔΪ

τεμάσιο

4,50 €

189

€

37

ΡΟΜΠΔ ΚΑΘΑΡΗΣΡΗΩΝ

τεμάσιο

15,00 €

41

€

38

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΑ ΠΑΠΟΤΣΗΑ
ΚΑΘΑΡΗΣΡΗΩΝ

ζεύγορ

50,00 €

41

€

39

ΔΠΗΚΑΛΑΜΗΓΔ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΑ
ΥΡΖΖ ΑΠΟ ΚΖΠΟΤΡΟΤ ΚΑΣΑ ΣΖΝ
ΚΟΠΖ ΥΟΡΣΩΝ ΜΔ ΥΟΡΣΟΚΟΠΣΗΚΟ

ζεύγορ

30,00 €

2

€

40

ΦΟΡΜΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

τεμάσιο

6,00 €

50

€

41

ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΥΖΜΗΚΑ
ΜΗΑ ΥΡΖΖ

τεμάσιο

8,00 €

50

€

42

ΚΡΑΝΖ

τεμάσιο

10,00 €

30

€

43

ΚΑΚΔΣΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ
ΚΡΟΤΔΗ

τεμάσιο

11,00 €

18

€

44

ΚΡΑΝΟ ΜΔ ΑΠΗΓΗΟ ΓΗΑ
ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΣΟΞΟ

τεμάσιο

58,00 €

1

€

45

ΑΓΗΑΒΡΟΥΔ ΠΟΓΗΔ

τεμάσιο

9,00 €

13

€

46

ΩΣΟΑΠΗΓΔ

τεμάσιο

10,00 €

11

€

1.755,00
320,00

80,00
120,00
8.060,00
348,00
525,00
1.386,00
6.204,00
3.300,00
5.500,00
4.605,00
1.074,50
125,00
850,50
615,00
2.050,00
60,00
300,00
400,00
300,00
198,00
58,00
117,00
110,00
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47

ΩΣΟΒΤΜΑΣΑ Δ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ
ΘΖΚΔ

τεμάσιο

2,20 €

35

€

48

ΔΠΗΓΟΝΑΣΗΓΔ

ζεύγορ

10,00 €

3

€

49

ΟΛΟΩΜΔ ΔΞΑΡΣΖΔΗ,
ΑΝΑΚΟΠΣΔ, ΕΩΝΔ ΑΦΑΛΔΗΑ
ΚΑΗ ΑΠΟΒΔΣΖΡΔ

τεμάσιο

140,00 €

2

€

50

ΚΩΝΟΗ ΖΜΑΝΖ PVC ΒΑΡΔΩ
ΣΤΠΟΤ

τεμάσιο

10,00 €

10

€

51

ΜΟΝΩΣΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ SET

τεμάσιο

300,00 €

1

€

52

ΕΩΝΖ ΜΔ ΘΖΚΔ ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ

τεμάσιο

30,00 €

2

€

53

ΦΑΚΟ ΣΔΠΖ LED

τεμάσιο

15,00 €

10

€

ύλνιν
ΦΠΑ 24%
ύλνιν

ςντάσθηκε
Παιανία 18-11-2021

77,00
30,00
280,00
100,00
300,00
60,00

150,00

59.924,90 €
14.381,98 €
74.306,88 €

Θεωπήθηκε
Παιανία 18-11-2021

Ο ςντάξαρ
ΜΠΔΝΔΣΑΣΟ ΓΔΡΑΗΜΟ
ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΖΥ ΣΔ

ΜΟΤΝΣΡΑΚΖ ΔΛΗΑΒΔΣ
ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΣΔ
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ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
Α/Α

Δίδνο

Μνλάδα
Σηκήκνλάδαο
Μέηξεζεο

Πνζόηεηα

1

ΓΑΝΣΗΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΝΗΝΑ

ζεύγορ

349

2

ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟ PVC

ζεύγορ

300

3

ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟ ΝΗΣΡΗΛΗΟ

ζεύγορ

425

4

ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟ ΤΦΑΜΑ ΚΑΗ ΝΗΣΡΗΛΗΟ

ζεύγορ

4312

τεμάσιο

30

τεμάσιο

108

ζεύγορ

2

7

ΓΑΝΣΗΑ ΔΝΗΥΤΜΔΝΑ ΜΗΑ
ΥΡΖΔΩ ΓΗΑ ΣΟ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΗΟ
(ΚΟΤΣΗ ΣΩΝ 100 ΣΔΜΑΥΗΩΝ)
ΓΑΝΣΗΑ ΜΗΑ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ
ΝΗΣΡΗΛΗΟ (ΚΟΤΣΗ ΣΩΝ 100
ΣΔΜΑΥΗΩΝ)
ΓΑΝΣΗΑ ΤΓΚΟΛΛΖΣΩΝ

8

ΓΑΝΣΗΑ ΜΟΝΩΣΗΚΑ CLASS 00

ζεύγορ

3

9

ΓΑΝΣΗΑ ΓΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΌ
ΑΛΤΟΠΡΗΟΝΟ CLASS 0

ζεύγορ

2

10

ΓΤΑΛΗΑ ΣΤΠΟΤ GOGGLES ΓΗΑ
ΥΖΜΗΚΟΤ ή ΜΖΥ. ΚΗΝΓΤΝΟΤ

τεμάσιο

30

11

ΓΤΑΛΗΑ ΣΤΠΟΤ GOGGLES
ΟΞΤΓΟΝΟΚΟΛΛΖΖ

τεμάσιο

1

12

ΓΤΑΛΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΑΦΑΝΑ (με
πλαινα )

τεμάσιο

37

13

ΓΤΑΛΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΖΛΗΑΚΖ
ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

τεμάσιο

202

14

ΑΠΗΓΗΟ ΜΔ ΠΛΔΓΜΑ ΓΗΑ
ΚΛΑΓΔΜΑΣΑ με 2 ανταλλακτικά

τεμάσιο

2

15

ΜΑΚΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΜΔ ΗΣΑ ΚΑΗ
ΩΣΟΑΠΗΓΔ

τεμάσιο

2

16

ΑΠΗΓΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΌ ΤΓΡΑ

τεμάσιο

5

17

ΜΑΚΑ ΖΛΔΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΖΖ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ

τεμάσιο

1

18

ΠΟΓΗΑ ΤΓΚΟΛΛΖΣΩΝ

τεμάσιο

1

19

ΠΟΓΗΑ ΟΛΟΩΜΖ ΠΡΟΣΑΗΑ
ΚΖΠΟΤΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΚΟΠΖ
ΥΟΡΣΩΝ ΜΔ ΥΟΡΣΟΚΟΠΣΗΚΟ

τεμάσιο

2

20

ΦΗΛΣΡΟΜΑΚΑ ΜΗΑ ΥΡΖΔΩ FFP2

τεμάσιο

3500

21

ΜΑΚΑ ΖΜΗΔΩ ΠΡΟΩΠΟΤ ΥΩΡΗ
ΣΑ ΦΗΛΣΡΑ

τεμάσιο

46

22

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΦΗΛΣΡΑ Α1Ρ3
ΜΑΚΑ ΖΜΗΔΩ ΠΡΟΩΠΟΤ

ζεύγορ

135

23

ΜΑΚΑ ΟΛΟΚΛΖΡΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ
ΜΔ ΦΗΛΣΡΑ ΑΒΔΚ2 P3

τεμάσιο

2

5

6

Γαπάλε
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24

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΦΗΛΣΡΑ ΜΑΚΑ
ΑΒΔΚ2 P3

ζεύγορ

2

25

ΓΑΛΟΣΔ S5

ζεύγορ

10

26

ζεύγορ

260

ζεύγορ

6

28

ΑΡΒΤΛΑ S3
ΠΑΠΟΤΣΗ ΔΡΓΑΗΑ
ΚΑΣΑΜΔΣΡΖΣΩΝ
ΑΡΒΤΛΑ ΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ

ζεύγορ

7

29

ΓΗΛΔΚΑ ΑΝΑΚΛΑΣΗΚΑ ΓΗΑΣΡHΣΑ

τεμάσιο

198

30

ΝΗΣΔΡΑΓΑ

τεμάσιο

188

31

ΜΠΟΤΦΑΝ ΑΓΗΑΒΡΟΥΟ ΣΤΠΟΤ
SOFTSHELL

τεμάσιο

100

32

ΜΠΟΤΦΑΝ ΑΝΑΚΛΑΣΗΚΟ ΜΔ
ΑΠΟΠΩΜΔΝΖ ΔΠΔΝΓΤΖ 4 Δ 1

τεμάσιο

100

33

ΠΑΝΣΔΛΟΝΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΤΡΟΤ
ΜΠΛΔ ΥΡΩΜΑΣΟ

τεμάσιο

307

34

ΜΠΛΟΤΕΑ T-shirt

τεμάσιο

307

35

ΚΑΠΔΛΟ ΣΕΟΚΔΪ

τεμάσιο

50

36

ΠΔΡΗΛΑΗΜΗΟ ΣΤΠΟΤ ΕΔΡΔΪ

τεμάσιο

189

37

ΡΟΜΠΔ ΚΑΘΑΡΗΣΡΗΩΝ

τεμάσιο

41

38

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΑ ΠΑΠΟΤΣΗΑ
ΚΑΘΑΡΗΣΡΗΩΝ

ζεύγορ

41

39

ΔΠΗΚΑΛΑΜΗΓΔ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΑ
ΥΡΖΖ ΑΠΟ ΚΖΠΟΤΡΟΤ ΚΑΣΑ ΣΖΝ
ΚΟΠΖ ΥΟΡΣΩΝ ΜΔ ΥΟΡΣΟΚΟΠΣΗΚΟ

ζεύγορ

2

40

ΦΟΡΜΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

τεμάσιο

50

41

ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΥΖΜΗΚΑ
ΜΗΑ ΥΡΖΖ

τεμάσιο

50

42

ΚΡΑΝΖ

τεμάσιο

30

43

ΚΑΚΔΣΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ
ΚΡΟΤΔΗ

τεμάσιο

18

44

ΚΡΑΝΟ ΜΔ ΑΠΗΓΗΟ ΓΗΑ
ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΣΟΞΟ

τεμάσιο

1

45

ΑΓΗΑΒΡΟΥΔ ΠΟΓΗΔ

τεμάσιο

13

46

ΩΣΟΑΠΗΓΔ

τεμάσιο

11

47

ΩΣΟΒΤΜΑΣΑ Δ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ
ΘΖΚΔ

τεμάσιο

35

48

ΔΠΗΓΟΝΑΣΗΓΔ

ζεύγορ

3

49

ΟΛΟΩΜΔ ΔΞΑΡΣΖΔΗ,
ΑΝΑΚΟΠΣΔ, ΕΩΝΔ ΑΦΑΛΔΗΑ
ΚΑΗ ΑΠΟΒΔΣΖΡΔ

τεμάσιο

2

50

ΚΩΝΟΗ ΖΜΑΝΖ PVC ΒΑΡΔΩ
ΣΤΠΟΤ

τεμάσιο

10

51

ΜΟΝΩΣΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ SET

τεμάσιο

1

52

ΕΩΝΖ ΜΔ ΘΖΚΔ ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ

τεμάσιο

2

27
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ΦΑΚΟ ΣΔΠΖ LED

53

τεμάσιο

Αρ. Μελ 2/21

10
ύλνιν
ΦΠΑ 24%
ύλνιν

1. Οξίδεηαη φηη πξέπεη λα δνζεί πξνζθνξά γηα φια ηα αλσηέξσ είδε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη φρη κέξνο

ηνπο.
2. Ωο θξηηήξην αλάζεζεο νξίδεηαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά

βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ζπλνιηθή ηηκή ησλ αλσηέξσ).

ςντάσθηκε
Παιανία 18-11-2021

Θεωπήθηκε
Παιανία 18-11-2021

Ο ςντάξαρ
ΜΠΔΝΔΣΑΣΟ ΓΔΡΑΗΜΟ
ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΖΥ ΣΔ

ΜΟΤΝΣΡΑΚΖ ΔΛΗΑΒΔΣ
ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΣΔ
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
1. Γάληηα Γεξκαηνπάληλα

Πεδίν ρξήζεο: Δξγαζίεο ζηηο νπνίεο απαηηείηαη πξνζηαζία απφ απινχο κεραληθνχο θηλδχλνπο (ηξηβέο,
ζπκπηέζεηο, εθδνξέο) ζε ζηεγλφ πεξηβάιινλ φπσο εξγαδφκελνη ζε απνξξηκκαηνθφξα, νηθνδφκνη, ζε
θήπνπο, κεραλνηερλίηεο.
Υαξαθηεξηζηηθά: Μήθνο πεξίπνπ 20−25cm, πάρνο 1 −1,2 mm.
Σo εκπξφο κέξνο ηνπ γαληηνχ θαη ηα δάθηπια ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ βφεην δέξκα θαη ην πίζσ
κέξνο απφ βακβαθεξφ χθαζκα κε ειαζηηθή ηαηλία ζχζθημεο. Σν γάληη ζα δηαζέηεη ελίζρπζε απφ
δεχηεξν ζηξψκα δέξκαηνο ζην κέξνο ηεο παιάκεο θαη ηνπ δείθηε. Σν πεξηθάξπην ζα πξέπεη λα είλαη
θαηαζθεπαζκέλν απφ ειαζηνκεξέο πιηθφ επηθαιπκκέλν κε χθαζκα ψζηε λα απνηειεί καλζέηα
αζθαιείαο.
Πξφηππα ΔΝ 388:2016, ΔΝ 420 κε επίπεδα κεραληθψλ αληνρψλ
• 4 (ηξηβή)
• 3 (θνπή κε ιεπίδα)
• 4 (δηάζρηζε)
• 4 (δηάηξεζε)
• X (θνπή TDM-100 Test)
ήκαλζε:
• CE
• Πξνκεζεπηήο, Κσδηθφο πξντφληνο
• Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ κεραληθνχο θηλδχλνπο θαη νη θσδηθνί 4, 3, 4, 4, X .

2. Γάληηα από PVC

Πεδίν ρξήζεο: Όηαλ απαηηείηαη πξνζηαζία απφ ρεκηθνχο, κεραληθνχο θαη βηνινγηθνχο θηλδχλνπο, φπσο
εξγαδφκελνη ζε απνξξηκκαηνθφξα (ελαιιαθηηθή ιχζε), ζε θαζαξηζκνχο θάδσλ, ζε λεθξνηαθεία.
Υαξαθηεξηζηηθά: Μήθνο πεξίπνπ 35cm, πάρνο 1 mm.
Τιηθφ θαηαζθεπήο: PVC δηπιήο εκβάπηηζεο κε εζσηεξηθή επέλδπζε απφ αλζηδξσηηθφ πιηθφ.
Διάρηζηα επίπεδα κεραληθψλ αληνρψλ 3, 1, 2, 1, X πνπ ζεκαίλεη:
• 3 (ηξηβή)
• 1 (θνπή κε ιεπίδα)
• 2 (δηάζρηζε)
• 1 (δηάηξεζε)
• X (θνπή TDM-100 Test)
Πξφηππα ΔΝ 388:2016, ΔΝ 420, ΔΝ 374
ήκαλζε:
• CE
• Πξνκεζεπηήο, Κσδηθφο πξντφληνο
• Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ κεραληθνχο θηλδχλνπο θαη νη θσδηθνί 3, 1, 2, 1, X
•Απαξαίηεηε ε ζήκαλζε ζην γάληη κε Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ ρεκηθέο νπζίεο θαη
κηθξννξγαληζκνχο
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3. Γάληηα από ληηξίιην

Πεδίν ρξήζεο: ε εξγαζίεο πνπ απαηηείηαη πξνζηαζία απφ ηζρπξά ρεκηθά ή κηθξννξγαληζκνχο φπσο
ζηελ θαζαξηφηεηα θαη ζε ςεθαζκνχο.
Υαξαθηεξηζηηθά: Μήθνο πεξίπνπ 30cm. Πάρνο 0,5 mm.
Τιηθφ θαηαζθεπήο: ληηξίιην κε εζσηεξηθή επέλδπζε απφ αλζηδξσηηθφ πιηθφ.
Διάρηζηα επίπεδα κεραληθψλ αληνρψλ 4, 1, 0, 1, X, πνπ ζεκαίλεη:
• 4 (ηξηβή)
• 1 (θνπή κε ιεπίδα)
• 1 (δηάηξεζε)
• X (θνπή TDM-100 Test)
Πξφηππα ΔΝ 388:2016, ΔΝ 420, ΔΝ 374
ήκαλζε:
• CE
• Πξνκεζεπηήο, Κσδηθφο πξντφληνο
• Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ κεραληθνχο θηλδχλνπο θαη νη θσδηθνί 4, 1, 0, 1, X.
•Απαξαίηεηε ε ζήκαλζε ζην γάληη κε Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ ρεκηθέο νπζίεο θαη
κηθξννξγαληζκνχο
• Να δηαηίζεηαη ζε κεγέζε M, L, XL,2XL

4. Γάληηα από ύθαζκα θαη ληηξίιην

Πεδίν ρξήζεο: Δξγαζίεο ζηηο νπνίεο ην εκπξφο κέξνο ηεο παιάκεο κπνξεί λα εθηεζεί ζε ρεκηθέο νπζίεο
ή ζε πγξφ πεξηβάιινλ φπσο ζηα ζπλεξγεία ζπληήξεζεο ζε πγξφ πεξηβάιινλ, ζε πδξαπιηθνχο θαη ζε
βαθέο.
Υαξαθηεξηζηηθά: Μήθνο κεγαιχηεξν ησλ 20−25cm κε θαξδχ ειαζηηθφ πεξηθάξπην.
Σν γάληη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ζπλζεηηθφ ειαζηηθφ χθαζκα επηθαιπκκέλν απφ ληηξίιην θαηά
ηα ¾ απηνχ. πγθεθξηκέλα ε παιάκε, νιφθιεξα ηα δάθηπια θαη ην κηζφ πάλσ κέξνο ηνπ ρεξηνχ ζα
είλαη επηθαιπκκέλα απφ ληηξίιην. Σν γάληη ζα θέξεη ζε φιε ηε παιάκε θαη ην θάησ κέξνο ησλ δαθηχισλ
αλάγιπθεο θνπθίδεο απφ ην ίδην πιηθφ γηα κεησκέλενιηζηεξφηεηα.
Διάρηζηα επίπεδα κεραληθψλ αληνρψλ 3, 1, 2, 1, B , πνπ ζεκαίλεη:
• 3 (ηξηβή)
• 1 (θνπή κε ιεπίδα)
• 2 (δηάζρηζε)
• 1 (δηάηξεζε)
• B (θνπή TDM-100 Test)
Πξφηππα ΔΝ 388:2016, ΔΝ 420
ήκαλζε:
• CE
• Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο
• Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ κεραληθνχο θηλδχλνπο θαη νη θσδηθνί 3, 1, 2, 1, B.
• Να δηαηίζεηαη ζε κεγέζε M, L, XL,2XL
12/ 31

21REQ009569482 2021-11-19
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ -2020

Αρ. Μελ 2/21

5. Γάληηα εληζρπκέλα κηαο ρξήζεωο γηα ην Νεθξνηαθείν

Πεδίν ρξήζεο: ην λεθξνηαθείν, φπνπ ρξεηάδεηαη παξάιιεια κε ηελ αληηκεηψπηζε ρεκηθψλ νπζηψλ ή
κηθξννξγαληζκψλ κεγαιχηεξν κήθνο θαη απμεκέλε αληνρή.
Υαξαθηεξηζηηθά: Μήθνο 30 cm.
Τιηθφ θαηαζθεπήο: ληηξίιην. Υσξίο latex. Με απμεκέλν πάρνο θαη αληνρή.
Με αλάγιπθε επηθάλεηα πάλσ θαη θάησ ζηελ παιάκε γηα κεησκέλε νιηζζεξφηεηα.
Δίλαη κίαο ρξήζεο.
Δίλαη ζπζθεπαζκέλα ζε θνπηηά αλά 50 ή 100 ηεκάρηα.
Πξφηππα ΔΝ 374
ήκαλζε:
• CE
• Πξνκεζεπηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο, Ζκεξνκελίαιήμεο
• Απαξαίηεηε ε ζήκαλζε ζην θνπηί κε Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ ρεκηθέο νπζίεο θαη
κηθξννξγαληζκνχο
• Να δηαηίζεηαη ζε κεγέζε S, M, L, XL

6. Γάληηα κηαο ρξήζεωο από ληηξίιην

Πεδίν ρξήζεο: γηα αληηκεηψπηζε ρεκηθψλ νπζηψλ ή κηθξννξγαληζκψλ.
Υαξαθηεξηζηηθά: Μήθνο πεξίπνπ 20 cm
Τιηθφ θαηαζθεπήο: ληηξίιην. Υσξίο latex.
Δίλαη κίαο ρξήζεο θαη δελ έρνπλ ζεκαζία νη κεραληθέο αληνρέο.
Δίλαη ζπζθεπαζκέλα ζε θνπηηά αλά 100 ή 200 ηεκάρηα.
Πξφηππα ΔΝ 374
ήκαλζε:
• CE
• Πξνκεζεπηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο, Ζκεξνκελίαιήμεο
• Απαξαίηεηε ε ζήκαλζε ζην θνπηί κε Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ ρεκηθέο νπζίεο θαη
κηθξννξγαληζκνχο
• Να δηαηίζεηαη ζε κεγέζε S, M, L, XL
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7. Γάληηα ζπγθνιιεηώλ

Πεδίν ρξήζεο:ζπγθνιιήζεηο.
Υαξαθηεξηζηηθά: Γάληηα θαηαζθεπαζκέλα απφ εηδηθά επεμεξγαζκέλν δέξκα κε εζσηεξηθή επέλδπζε ηα
νπνία παξέρνπλ πξνζηαζία απφ κεραληθνχο θηλδχλνπο, επαθή κε ζεξκφηεηα θαη κηθξέο εθηνμεχζεηο
ιεησκέλσλ κεηάιισλ.
Διάρηζηα επίπεδα κεραληθψλ αληνρψλ 4, 2, 4, 3, X
Διάρηζηα επίπεδα ζεξκηθψλ αληνρψλ 4, 1, 3, 3, 4, Υ
Πξφηππα ΔΝ 388:2016, ΔΝ 420, ΔΝ 407
ήκαλζε:
• CE
• Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο
• Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ κεραληθνχο θηλδχλνπο θαη νη θσδηθνί 4, 2, 4, 3, X
• Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ ζεξκφηεηα θαη νη θσδηθνί 4, 1, 3, 3, 4,Υ

8. Γάληηα κνλωηηθά Class 00

Πεδίν εθαξκνγήο. Δξγαζίεο ζε ρακειή ηάζε.
Υαξαθηεξηζηηθά: Μήθνο πεξίπνπ 30cm. Καηαζθεπή απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ ρσξίο ξαθέο.
Πξφηππα ΔΝ 60903, ΔΝ 420
ήκαλζε:
• CE
• Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο Πξντφληνο, αξηζκφοζεηξάο
• 00 (Πξνζηαζία κέρξη500V)
• RC (απμεκέλε κεραληθή αληνρή, αληνρή ζε φδνλ, νμέα, πεηξειαηνεηδή,ςχρνο)
• Κσδηθφο εξγαζηεξίνπ πηζηνπνίεζεο
• Έηνο θαη κήλαοθαηαζθεπήο.
• ήκα δηεζλνχο ειεθηξνηερληθήο επηηξνπήο(IEC)
• Να δηαηίζεηαη ζε κεγέζε M, L, XL

9.

Γάληηα γηα πξνζηαζία από αιπζνπξίνλν Class 0

Πεδίν ρξήζεο: Δξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε αιπζνπξίνλνπ, φπσο θιάδεκα θαη θνπή δέληξσλ,
ζπληήξεζε θήπσλ.
Υαξαθηεξηζηηθά: Γάληηα κε παιάκε θαη δάθηπια απφ βφεην δέξκα πνπ θέξεη ελίζρπζε ζηε βάζε ησλ
δαθηχισλ θαη πθαζκάηηλε ξάρε. Σν γάληη ζα θέξεη πιεθηή ειαζηηθή καλζέηα θαη πξνζηαζία απφ
θνςίκαηα ζηηο ξάρεο θαη ησλ δχν ρεξηψλ.
Υξψκα πνξηνθαιί.
Κιάζε πξνζηαζίαο 0 (γηα ηαρχηεηα αιπζίδαο 16m/sec) Πξφηππν ΔΝ 381-7
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ήκαλζε:
• CE
• Πξνκεζεπηήο, Κσδηθφοπξντφληνο
• Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφαιπζνπξίνλν
• Να δηαηίζεηαη ζε κεγέζε Μ, L,XL

10. Γπαιηά ηύπνπ goggles γηα ρεκηθνύο ή κεραληθνύοθηλδύλνπο

Πεδίν ρξήζεο: ε εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ πξνζηαζία απφ ρεκηθέο νπζίεο (πγξέο ή ζθφλεο) ή /θαη απφ
κεραληθνχο θηλδχλνπο (ηξνρφο, ηφξλνο θ.α.)
Υαξαθηεξηζηηθά: Οπηηθφο δίζθνο απφ πνιπθαξβνληθφ πιηθφ, αξθεηά κεγάινο γηα λα κελ εκπνδίδεη ηελ
φξαζε, κε αληηζακβσηηθή επίζηξσζε θαη αληνρή έλαληη ηξηβήο. Σν πιαίζην ζηήξημεο ηνπ νπηηθνχ
δίζθνπ ζα δηαζέηεη ειαζηηθφ ηκάληα ζηεξέσζεο θαη πξνζαξκνγήο ζην θεθάιη θαη νπέο έκκεζνπ
αεξηζκνχ.
Πξφηππν ΔΝ 166
ήκαλζε:
- ηνπιαίζην:
• CE
• Καηαζθεπαζηήο, Έηνοθαηαζθεπήο.
• Β Μεραληθήαληνρή
• 3 πξνζηαζία απφ πγξέο ρεκηθέο νπζίεο.
• 4 πξνζηαζία απφ ζθφλε.
- ηνλ νπηηθφδίζθν:
• 1 Οπηηθήθιάζε
• Β Μεραληθήαληνρή
• Κ πξνζηαζία έλαληηηξηβήο
• Ν αληηζακβσηηθήεπίζηξσζε
• 9 πξνζηαζία απφ ιεησκέλα κέηαιια.
11. Γπαιηά ηύπνπ goggles νμπγνλνθόιιεζεο

Πεδίν ρξήζεο: ε ζπγθνιιήζεηο
Υαξαθηεξηζηηθά: Γπαιηά – κάζθα κε πξνζηαηεπηηθνχο θαθνχο πνπ αλαζεθψλνληαη φηαλ δελ γίλεηαη
ζπγθφιιεζε. Πιαίζην εχθακπην απφ PVC κε νπέο έκκεζνπ αεξηζκνχ θαη ειαζηηθφ ηκάληα ζηεξέσζεο
θαη πξνζαξκνγήο ζην θεθάιη. Οη εζσηεξηθνί θαθνί ζα είλαη απφ άρξσκν πνιπθαξβνληθφ πιηθφ, ελψ νη
πξνζηαηεπηηθνί θαθνί πνπ αλαζεθψλνληαη ζα είλαη απφ ην ίδην πιηθφ κε βαζκίδα ζθίαζεο 5.
Πξφηππν ΔΝ 166, ΔΝ 169, ΔΝ 175
ήκαλζε:
- ηνπιαίζην:
• CE
• Καηαζθεπαζηήο, Έηνοθαηαζθεπήο.
• FΣ Μεραληθήαληνρή
-ηνλ πξνζηαηεπηηθφ θαθφ:
• 1 Οπηηθήθιάζε
• FΣ Μεραληθήαληνρή
• 5 βαζκφοζθίαζεο
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12. Γπαιηά πξνζηαζίαο δηάθαλα κεπιαϊλά
Πεδίν ρξήζεο: ε εξγαζίεο φπνπ ν εξγαδφκελνο κπνξεί λα εθηεζεί ζε εθηνμεχζεηο κηθξψλ ζσκαηηδίσλ θαη
ειαθξψλ πηηζηιηζκάησλ πγξψλ.

Υαξαθηεξηζηηθά: Δληαίνο νπηηθφο δίζθνο απφ άρξσκν πνιπθαξβνληθφ πιηθφ κε πιεπξηθή πξνζηαζία,
επαξθή κεραληθή αληνρή, αληηζακβσηηθή επίζηξσζε θαη αληνρή έλαληη ηξηβήο . Οη βξαρίνλεο ζηήξημεο
ζα ξπζκίδνληαη ζην κήθνο θαη ζα επηδέρνληαη ιπγίζκαηνο γηα θαιχηεξε εθαξκνγή.
Πξφηππν ΔΝ 166
ήκαλζε:
- ηνποβξαρίνλεο:
• CE
• Καηαζθεπαζηήο, Έηνοθαηαζθεπήο.
• FΣ Μεραληθήαληνρή
- ηνλ νπηηθφδίζθν:
• 1 Οπηηθήθιάζε
• FΣ Μεραληθήαληνρή.
• Κ πξνζηαζία έλαληηηξηβήο
• Ν Αληηζακβσηηθήεπίζηξσζε
• ήκαλζε2_1,2
13. Γπαιηά πξνζηαζίαο από ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία

Πεδίν ρξήζεο: ε εξγαζίεο ζην χπαηζξν ηνπο ζεξηλνχο κήλεο.
Υαξαθηεξηζηηθά: Οπηηθφο δίζθνο, κε πξνζηαζία έλαληη ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, επαξθή κεραληθή
αληνρή, αληηζακβσηηθή επίζηξσζε θαη αληνρή έλαληη ηξηβήο.
Πξφηππα ΔΝ 166, EN 172
ήκαλζε:
- ηνποβξαρίνλεο:
• CE
• Καηαζθεπαζηήο, Έηνοθαηαζθεπήο.
• FΣ Μεραληθήαληνρή
- ηνλ νπηηθφδίζθν:
- 1 Οπηηθήθιάζε
- FΣ Μεραληθήαληνρή.
- Κ πξνζηαζία έλαληηηξηβήο.
- Ν Αληηζακβσηηθήεπίζηξσζε
- ήκαλζε5_2,5

14. Αζπίδην κε πιέγκα γηα θιαδέκαηα κε 2αληαιιαθηηθά

Πεδίν ρξήζεο: ε θιαδέκαηα κε ρξήζε ζακλνθνπηηθνχ ή βελδηλνπξίνλνπ.
Υαξαθηεξηζηηθά: Οπηηθφο δίζθνο απφ κεηαιιηθφ πιέγκα. Ζ πξνζαξκνγή ζην θεθάιη επηηπγράλεηαη κε
εηδηθφ ζηήξηγκα. Σν αζπίδην ζα πξνκεζεπηεί ζε ζπζθεπαζία ησλ 2 ηεκαρίσλ.
Πξφηππν ΔΝ 1731, ΔΝ 166
ήκαλζε:
- ηνζηήξηγκα:
• CE
• Καηαζθεπαζηήο
- ηνλ νπηηθφδίζθν:
• F Μεραληθήαληνρή
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15. Μάζθα πξνζηαζίαο κε ζίηα θαη ωηναζπίδεο

Πεδίν ρξήζεο: ε θιαδέκαηα κε ρξήζε βελδηλνπξίνλνπ.
Υαξαθηεξηζηηθά: Οπηηθφο δίζθνο απφ ζπλζεηηθφ πιέγκα κε πεξηκεηξηθή θάιπςε θαη πξνζηαζία κεηψπνπ
επίζεο απφ πιέγκα. Ζ πξνζαξκνγή ζην θεθάιη επηηπγράλεηαη κε εηδηθφ ζηήξηγκα, πάλσ ζην νπνίν είλαη
πξνζαξκνζκέλεο νη σηναζπίδεο.Οη σηναζπίδεοζα έρνπλ βαζκφ SNR ηνπιάρηζηνλ 30.
Πξφηππα ΔΝ 1731, ΔΝ 352-1.
16. Αζπίδην πξνζηαζίαο από πγξά

Πεδίν ρξήζεο: ην πιχζηκν απνξξηκκαηνθφξσλ, θάδσλ, εμσηεξηθψλ ρψξσλ.
Υαξαθηεξηζηηθά: Οπηηθφο δίζθνο απφ πνιπθαξβνληθφ πιηθφ κε αληηζακβσηηθή επίζηξσζε θαη αληνρή
έλαληη ηξηβήο. Ζ πξνζαξκνγή ζην θεθάιη επηηπγράλεηαη κε εηδηθφ ζηήξηγκα πνπ ξπζκίδεηαη ζην πίζσ
κέξνο ηνπ θεθαιηνχ. Πξφηππν ΔΝ 166
ήκαλζε:
- ηνπιαίζην:
• CE
• Καηαζθεπαζηήο, Έηνοθαηαζθεπήο.
• ΒT Μεραληθήαληνρή
- ηνλ νπηηθφδίζθν:
• 1 Οπηηθήθιάζε
• ΒT Μεραληθήαληνρή
• 3 πξνζηαζία απφ πγξέο ρεκηθέο νπζίεο.
• 9 πξνζηαζία απφ ιεησκέλα κέηαιια.
• Κ πξνζηαζία έλαληηηξηβήο
• Ν αληηζακβσηηθήεπίζηξσζε

17. Μάζθα ειεθηξνζπγθόιιεζεο ειεθηξνληθή

Πεδίν ρξήζεο: ε ειεθηξνζπγθνιιήζεηο
Υαξαθηεξηζηηθά: Μάζθα απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ πνπ θαιχπηεη φιν ην πξφζσπν θαη ην πάλσ κέξνο ηνπ
θεθαιηνχ θαη ζα ζηεξίδεηαη ζην θεθάιη κε εηδηθφ ζηήξηγκα γηα λα κπνξεί λα αλαζεθψλεηαη φηαλ δελ
γίλεηαη ειεθηξνζπγθφιιεζε. ηελ ειεθηξνληθή κάζθα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπγθφιιεζεο ν βαζκφο
ζθίαζεο είλαη ρακειφο, επηηξέπνληαο ζην ρξήζηε λα βιέπεη θαη κε ηελ έλαξμε ηεο ζπγθφιιεζεο
κεηαβάιιεηαη απηφκαηα ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν βαζκφ ζθίαζεο (απφ 9 έσο 13). Απηφ ζα επηηπγράλεηαη κε
4 θσηνθχηηαξα πνπ ζα βξίζθνληαη ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηεο κάζθαο. Ζ επαηζζεζία ησλ θσηνθχηηαξσλ
θαη ν βαζκφο ζθίαζεο ζα ξπζκίδνληαη κε 2 κηθξνχο δηαθφπηεο πνπ ζα βξίζθνληαη ζην εμσηεξηθφ ηεο
κάζθαο. Ζ ίδηα κάζθα ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ιείαλζε.
Πξφηππα: ΔΝ 166, ΔΝ 175, ΔΝ 379 (απηφκαηα θίιηξα)
ήκαλζε:
- ην πιαίζην:
• CE
• Καηαζθεπαζηήο, Έηνο θαηαζθεπήο.
• F Μεραληθή αληνρή
- ηνλ νπηηθφ δίζθν:
• 9 έσο 13 βαζκφο ζθίαζεο

18. Πνδηά ζπγθνιιεηώλ

Πεδίν ρξήζεο: ε ειεθηξνζπγθνιιήζεηο.
Υαξαθηεξηζηηθά: Πνδηά απφ εηδηθά επεμεξγαζκέλν ππξίκαρν δέξκα (θξνχηα) κε ξαθέο απφ Kevlar. Θα
θέξεη ηζέπε ζην ζηήζνο.
Πξφηππν ΔΝ ISO 11611
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ήκαλζε:
• CE
• Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Δξγαζηήξηνπηζηνπνίεζεο.
• Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ ζεξκφηεηα θαη κηθξέο εθηνμεχζεηο απφ ιησκέλα κέηαιια θαηά ηελ
ζπγθφιιεζε.

19. Πνδηά νιόζωκε πξνζηαζίαο θεπνπξώλ θαηά ηελ θνπή ρόξηωλ κερνξηνθνπηηθό

Πεδίν ρξήζεο: Καηά ηε ρξήζε ρνξηνθνπηηθνχ.
Υαξαθηεξηζηηθά: Πνδηά απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ, αδηάβξνρε, κε αληνρή ζηε ηξηβή θαη ην ζρίζηκν.
ήκαλζε:
• CE
• Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφοπξντφληνο
20. Φηιηξόκαζθα κηαο ρξήζεωο FFP2

Πεδίν ρξήζεο: θαηά ηηο εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ πξνζηαζία κφλν απφ κηθξνζσκαηίδηα θαη αεξνιχκαηα.
Υαξαθηεξηζηηθά: Φηιηξφκαζθα πνπ πξνζηαηεχεη κχηε, ζηφκα θαη πεγνχλη, ηεο νπνίαο ην θπξίσο ζψκα
είλαη απφ δηεζεηηθφ πιηθφ πνπ πξνζηαηεχεη απφ αεξνιχκαηα θαη ζσκαηίδηα. Με δηπιφ ειαζηηθφ ηκάληα
ζχζθημεο.
Οη θηιηξφκαζθεο είλαη ζπζθεπαζκέλεο ζε θνπηηά αλά 10 ή 20 ηεκάρηα.
Πξφηππα: ΔΝ 149
ήκαλζε:
• CE
• FFP2
• Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαη κήλαο θαηαζθεπήο θαη ιήμεο (ζην θνπηί)
• Κσδηθφο Δξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο
21. Μάζθα εκίζεωο πξνζώπνπ

Πεδίν ρξήζεο: θαηά ηηο εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ πξνζηαζία απφ κηθξνζσκαηίδηα, νξγαληθά αέξηα θαη
αηκνχο.
Υαξαθηεξηζηηθά: Κπξίσο κάζθα απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ κε ηκάληεο πξνζαξκνγήο πνπ ζα θαιχπηνπλ κχηε,
ζηφκα θαη πεγνχλη. Θα έρεη δηπιά θίιηξα. Σα θίιηξα ζα θνπκπψλνπλ κε ζχζηεκα εχθνιεο
πξνζαξκνγήοBayonet.
Πξφηππν: ΔΝ 140
ήκαλζε:
• CE
• Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο
• Κσδηθφο Δξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο.
22. Αληαιιαθηηθά θίιηξα Α1Ρ3 κάζθαοεκίζεωο πξνζώπνπ

Πεδίν ρξήζεο:Αληαιιαθηηθά θίιηξα γηα ηελ αλσηέξσ κάζθα.
Υαξαθηεξηζηηθά: Φίιηξα Α1 Ρ3 (ρξψκαηνο θαθέ θαη ιεπθνχ) πνπ παξέρνπλ πξνζηαζία απφ νξγαληθά
αέξηα, αηκνχο θαη ζσκαηίδηα. Σα θίιηξα ζα θνπκπψλνπλ κε ζχζηεκα εχθνιεο πξνζαξκνγήοBayonet.
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Πξφηππν: ΔΝ 14387
ήκαλζε: Σα θίιηξα πξέπεη λα έρνπλ αλεμίηεια ηππσκέλα ηα εμήο:
• CE
• Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαη κήλαο θαηαζθεπήο θαηιήμεο
• Κσδηθφο Δξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο.
• ηα θίιηξα ζα ππάξρεη θαη ρξσκαηηθφο θψδηθαο (θαθέ θαη ιεπθφ).
23. Mάζθα νινθιήξνπ πξνζώπνπ κε θίιηξα ΑΒΔΚ2P3

Πεδίν ρξήζεο: ηνπο απαζρνινχκελνπο κε ηνπο ςεθαζκνχο ζηνπο θήπνπο, ζηηο απνιπκάλζεηο θαη ζηελ
απνρέηεπζε.
Υαξαθηεξηζηηθά: Κπξίσο κάζθα απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ κε 4 ξπζκηδφκελνπο ηκάληεο πξνζαξκνγήο πνπ
ζα θαιχπηεη φιν ην πξφζσπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νθζαικψλ. Ο θαθφο ζα είλαη απφ
πνιπθαξβνληθφ πιηθφ κε κεγάιν πεδίν φξαζεο θαη αληνρή ζε ηξηβή θαη ρεκηθά. Ζ κάζθα ζα δέρεηαη 2
θίιηξα πνπ ζα θνπκπψλνπλ εχθνια κε ην ζχζηεκα Bayonet. Πξέπεη λα επηιέγεηαη ην θαηάιιειν
θίιηξν, πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη ην ΑΒΔΚ2 Ρ3 (ρξψκαηνο θαθέ, γθξη, θίηξηλνπ,
πξάζηλνπ θαη ιεπθνχ) πνπ παξέρεη πξνζηαζία απφ νξγαληθνχο αηκνχο, αλφξγαλα θαη φμηλα αέξηα,
ακκσλία θαηζσκαηίδηα.
Πξφηππα: ΔΝ 136 γηα ηε κάζθα θαη ΔΝ 14387 γηα θίιηξα.
ήκαλζε: Ζ κάζθα θαη ηα θίιηξα πξέπεη λα έρνπλ αλεμίηεια ηππσκέλα ηα εμήο:
• CE.
• Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαη κήλαο θαηαζθεπήο (ζηα θίιηξα θαη επίζεοιήμεο).
• Κσδηθφο Δξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο.
• ηα θίιηξα ζα ππάξρεη θαη ρξσκαηηθφο θψδηθαο (θαθέ, γθξη, θίηξηλν, πξάζηλν θαηιεπθφ).
24. Αληαιιαθηηθά θίιηξα κάζθαο ΑΒΔΚ2P3

Πεδίν ρξήζεο: Αληαιιαθηηθά θίιηξα γηα ηελ αλσηέξσ κάζθα.
Υαξαθηεξηζηηθά: Παξέρνπλ πξνζηαζία απφ νξγαληθνχο αηκνχο, αλφξγαλα θαη φμηλα αέξηα, ακκσλία
θαη ζσκαηίδηα θαη θνπκπψλνπλ ζηελ παξαπάλσ κάζθα κε ην ζχζηεκαBayonet.
Πξφηππo ΔΝ 14387
ήκαλζε: Tα θίιηξα πξέπεη λα έρνπλ αλεμίηεια ηππσκέλα ηα εμήο:
• CE.
• Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαη κήλαο θαηαζθεπήο θαηιήμεο
• Κσδηθφο Δξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο.
• Υξσκαηηθφο θψδηθαο (θαθέ, γθξη, θίηξηλν, πξάζηλν θαηιεπθφ).

25. Γαιόηζεο S5

Πεδίν ρξήζεο: ε εξγαζίεο ζην χπαηζξν θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο ή ζε πγξνχο ρψξνπο.
Υαξαθηεξηζηηθά: Αδηάβξνρε κπφηα απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ κε αληηνιηζζεηηθή ζφια πξνζηαηεπηηθά
δαθηχισλ θαη πξνζηαηεπηηθφ έλαληη δηάηξεζεο.
Πξφηππα ΔΝ ISO 20344, EN ISO 20345
ήκαλζε:
• CE
• Καηαζθεπαζηήο, θσδηθφο πξντφληνο, έηνο θαηαζθεπήο,κέγεζνο
• Σν ζχκβνιν S5 πνπζπκβνιίδεη
• Πξνζηαζίαδαθηχισλ
• Απνξξφθεζε κεραληθήο ελέξγεηαο ζηεθηέξλα
• Αληίζηαζε ζηελ πδαηνπεξαηφηεηα θαη ηελ απνξξφθεζελεξνχ
• Πξνζηαζία ηεο ζφιαο έλαληηδηάηξεζεο
• Αληηζηαηηθέοηδηφηεηεο
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• Αληίζηαζε ζηελ νιίζζεζεSRΑ
• Να δηαηίζεληαη ζε κεγέζε 36 –47
26. Άξβπια S3

Πεδίν ρξήζεο: Γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζηα εμσηεξηθά ζπλεξγεία.
Υαξαθηεξηζηηθά: Άξβπιν απφ πνιπεζηεξηθφ χθαζκα κε αδηαβξνρνπνίεζε S3. Ζ ζφια ηνπ ππνδήκαηνο
ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε κε έθρπζε πνιπνπξεζάλεο δηπιήο ππθλφηεηαο, ζα είλαη εχθακπηε,
αληηζηαηηθή θαη αληηνιηζζεηηθή. Σν άξβπιν ζα δηαζέηεη ζπλζεηηθφ πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα δαθηχισλ
θαη πξνζηαζία έλαληη δηάηξεζεο απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ.
Πξφηππα ΔΝ ISO 20344, EN ISO 20345
ήκαλζε:
• CE
• Καηαζθεπαζηήο, θσδηθφο πξντφληνο, έηνο θαηαζθεπήο,κέγεζνο
• Σν ζχκβνιν S3 πνπζπκβνιίδεη
• Πξνζηαζία δαθηχισλ κε πιηθφ κεκεηαιιηθφ
• Απνξξφθεζε κεραληθήο ελέξγεηαο ζηεθηέξλα
• Αληίζηαζε ζηελ πδαηνπεξαηφηεηα θαη ηελ απνξξφθεζελεξνχ
• Πξνζηαζία ηεο ζφιαο έλαληη δηάηξεζεο απφ πιηθφ κεκεηαιιηθφ
• Αληηζηαηηθέοηδηφηεηεο
• ηε ζφια oilresistant
• Αληίζηαζε ζηελ νιίζζεζεSRC
• Να δηαηίζεληαη ζε κεγέζε 35 –47

27. Παπνύηζη εξγαζίαο θαηακεηξεηώλ

Πεδίν ρξήζεο: Γηα ηνπο θαηακεηξεηέο ηεο Τπεξεζίαο Ύδξεπζεο.
Υαξαθηεξηζηηθά: Παπνχηζη εξγαζίαο ρσξίο πξνζηαζία αζιεηηθνχ ηχπνπ απφ καιαθφ θαη αδηάβξνρν
εμσηεξηθφ πιηθφ κε κεκβξάλε, θαηάιιειν γηα βάδηζκα. Ζ ζφια ζα πξέπεη λα έρεη αληηνιηζζεηηθέο
ηδηφηεηεο.
Πξφηππν ΔΝ ISO 20344, ΔΝ ISO 20347
ήκαλζε:
• CE
• Καηαζθεπαζηήο, θσδηθφο πξντφληνο, έηνο θαηαζθεπήο, κέγεζνο
• Να δηαηίζνληαη ζε κεγέζε 40 – 47
28. Άξβπια γηα ειεθηξνιόγνπο

Πεδίν ρξήζεο: Γηα ηνπο ειεθηξνιφγνπο.
Υαξαθηεξηζηηθά: Τπνδήκαηα αζθαιείαο ειεθηξνιφγσλ απφ πδξναπσζεηηθφ δέξκα Α’ πνηφηεηαο κε
αδηαβξνρνπνηεκέλεο ξαθέο (WRU). Θα θέξνπλ κε κεηαιιηθά έλζεηα πξνζηαζίαο απφ ηε δηάηξεζε ζηε
ζφια θαη ζηα δάθηπια γηα αληνρή ζηελ θξνχζε έσο θαη 200 Joule . Γεληθά ηα ππνδήκαηα δελ πξέπεη λα
θέξνπλ ζε θαλέλα ζεκείν (εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά) κεηαιιηθά κέξε ή εμαξηήκαηα φπσο θιηπο, νπέο
δηέιεπζεο ησλ θνξδνληψλ θιπ.
Ζ επέλδπζε ηνπ ππνδήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ. Ζ ρξήζε εηδηθήο ζπλζεηηθήο
επέλδπζεο επηηξέπεη ηελ εθίδξσζε ηνπ πνδηνχ λα δηνρεηεχεηαη εμσηεξηθά ζηελ αηκφζθαηξα θαη λα κελ
παξακέλεη ζην ππφδεκα.
Ζ ζφια ζα είλαη 2 (δχν) ππθλνηήησλ :
- Σν έλα ζηξψκα απφ καιαθφ κίγκα πνιπνπξεζάλεο (PU) γηα ηελ απνξξφθεζε ησλ θξαδαζκψλ ζην
πέικα ηνπ ρξήζηε θαη ηελ άλεζε ζην βάδηζκα θαη ηελ πνιχσξε ρξήζε,θαη
- Σν άιιν ζηξψκα απφ εηδηθφ ληηξίιην (nitrilerubber) ην νπνίν έρεη ηελ ηδηφηεηα λα έρεη κεγαιχηεξε
αληνρή ζηε θζνξά, λα αληέρεη ζε επαθέο απφ ζεξκνθξαζία εμ’επαθήο έσο θαη 300 C γηα 60” (HRO),
λα έρεη κεγαιχηεξε αληνρή ζε παξάγσγα πεηξειαίνπ θαη ειαθξά ρεκηθά (Oil resistance) πνπ κπνξεί
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λα ζπλαληήζνπλ νη ρξήζηεο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο θαη ηέινο κεγαιχηεξε πξνζηαζία απφ ηελ
νιίζζεζε
Σα ππνδήκαηα λα έρνπλ ζηε ζφια δηειεθηξηθή αληνρή ηνπιάρηζηνλ 14.000 Volt (14KV).
Πξφηππα: ISO 20344, EN ISO 20345
ήκαλζε:
• CE
• Καηαζθεπαζηήο, θσδηθφο πξντφληνο, έηνο θαηαζθεπήο,κέγεζνο
• SB πνπ ζπκβνιίδεη ηε βαζηθή απαίηεζε αζθαιείαο δει, ηελ πξνζηαζία δαθηχισλ γηα θξνχζε σο 200
Joule.
• Ρ πξνζηαζία ηεο ζφιαο έλαληηδηάηξεζεο
• Δ απνξξφθεζε κεραληθήο ελέξγεηαο ζηεθηέξλα
• WRU αδηάβξνρνππφδεκα
• ΖRO αληνρή ζηελ επαθή κεζεξκφηεηα
• FO αληνρή ζε παξάγσγαπεηξειαίνπ
• Αληίζηαζε ζηελ νιίζζεζεSRC
• Να δηαηίζεληαη ζε κεγέζε 40 –47
29. Γηιέθα αλαθιαζηηθά δηάηξεηα

Πεδίν ρξήζεο: ε φζνπο εξγάδνληαη θνληά ζε θηλνχκελα νρήκαηα (απνξξηκκαηνθφξα, θαζαξηφηεηα).
Υαξαθηεξηζηηθά: Γηιέθν κε έληνλα δηαθξηλφκελν ρξψκα κε δχν νξηδφληηεο θαη δχν θάζεηεο ισξίδεο
απφ εηδηθφ αληαλαθιαζηηθφ πιηθφ. Τιηθφ θαηαζθεπήο 100% πνιπεζηέξαο. Σν γηιέθν ζα είλαη
δηάηξεην θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ γηα λα επηηξέπεη ηνλ θαιχηεξν αεξηζκφ ηνπ θνξκνχ ηνπ
ρξήζηε, ελψ ηαπηφρξνλα ζα είλαη αλζεθηηθφ θαη δελ ζα ράλεη ην ζρήκα ηνπ ιφγσ ηεο
δηάηξεηεοεπηθάλεηαο.
Σν γηιέθν ζα θιείλεη κε απηνζχλδεηε ηαηλία ηχπνπ Velcro.
Θα θέξεη ζηελ πιάηε ηελ επηγξαθή «ΓΖΜΟ ΠΑΗΑΝΗΑ» ζε κέγεζνο θαη ρξψκα θαη’ επηινγή ηνπ
Γήκνπ.
Πξφηππα ΔΝ ISO 13688, ΔΝ ISO 20471
ήκαλζε:
• CE
• Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφοπξντφληνο
• Δηθνλφζεκν γηα αληαλαθιαζηηθέο ελδπκαζίεο θαη ν θσδηθφο2
• Να δηαηίζεηαη ζε κεγέζε M, L, XL, 2XL, 3XL,4ΥL
30. Νηηζεξάδα

Πεδίν ρξήζεο: ε εξγαζίεο ζην χπαηζξν ππφ βξνρή θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο.
Υαξαθηεξηζηηθά: Οη ληηζεξάδεο ζα αθνινπζνχλ ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΔΝ 343 ζε φηη αθνξά ηελ απφδνζε
ηνπ ελδχκαηνο ζηε βξνρή. Σα επίπεδα ζχκθσλα κε ην πξφηππν απηφ ζα είλαη:
• Αδηαβξνρνπνίεζε3
• Γηαπλνή3
Οη ληηζεξάδεο ζα πεξηιακβάλνπλ πάλσ θαη θάησ κέξνο (ρηηψλην θαη παληειφλη) θαη ζα έρνπλ ρξψκα
θίηξηλν.
Σν Υηηψλην ζα δηαζέηεη:
- 2 νξηδφληηεο αλαθιαζηηθέο ηαηλίεο ζην ζψκα θαη ηακαλίθηα.
- Θα θιείλεη κε θεξκνπάξ πνπ θαιχπηεηαη κεπαηηιέηα.
- 2 ηζέπεο κπξνζηά πνπ ζα θιείλνπλ κεθαπάθη.
- Γηπιέοκαλζέηεο.
Σν Παληειφλη ζα δηαζέηεη:
- 2 νξηδφληηεο αλαθιαζηηθέο ηαηλίεο ζηαπαηδάθηα.
- Λάζηηρν ζηεκέζε.
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Πξφηππα: ΔΝ ISO 13688, EN ISO 20471, EN 343
ήκαλζε:
• CE
• Δηθνλφζεκν γηα αληαλαθιαζηηθέο ελδπκαζίεο θαη ν θσδηθφο3.
• Δηθνλφζεκν γηα αδηάβξνρεο ελδπκαζίεο θαη νη θσδηθνί3,3

31. Μπνπθάλ αδηάβξνρν ηύπνπ Softshell

Πεδίν ρξήζεο: Γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο.
Υαξαθηεξηζηηθά: Διαθξχ κπνπθάλ απφ χθαζκα softshell 100% πνιπεζηέξα ηξηψλ ιεπηψλ ζηξσκάησλ.
Θα θιείλεη κε θεξκνπάξ θαη ζα θέξεη εζσηεξηθφ απηί πξνζηαζίαο. Σν κπνπθάλ ζα θέξεη 2 νξηδφληηεο
αλαθιαζηηθέο ηαηλίεο ζην ζψκα θαη ηα καλίθηα θαη 2 θάζεηεο ζην ζψκα. Θα πξνζθέξεη πξνζηαζία απφ
ηνλ άλεκν θαη ην ςηιφβξνρν.
Υξψκα θίηξηλν.
Πξφηππα ΔΝ ISO 13688, ΔΝ ISO 20471
ήκαλζε:
• CE
• Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφοπξντφληνο
• Δηθνλφζεκν γηα αληαλαθιαζηηθέο ελδπκαζίεο θαη ν θσδηθφο3.
• Να δηαηίζεηαη ζε κεγέζε S, M, L, XL, 2XL,3XL

32. Μπνπθάλ αλαθιαζηηθό κε απνζπώκελε επέλδπζε 4 ζε 1

Πεδίν ρξήζεο: Γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα.
Υαξαθηεξηζηηθά: Αδηάβξνρν παξθά 4 ζε 1 κε θφδξα απνζπψκελε θαη ξαθέο ζηεγαλέο. Θα θιείλεη κε
θεξκνπάξ πνπ ζα θαιχπηεηαη κε παηηιέηα πνπ ζα θιείλεη κε velcro. Θα δηαζέηεη θνπθνχια θαη 4
ηζέπεο. Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αδηάβξνρν χθαζκα απφ Oxford πνιπεζηέξα κε επίρξηζε
πνιπνπξεζάλεο, ζα έρεη έληνλν δηαθξηηφ ρξψκα (θίηξηλν ή πνξηνθαιί) θαη ζα θέξεη ζην ζψκα δχν
δηαγψληεο θαη δχν θάζεηεο αλαθιαζηηθέο ηαηλίεο. Σν πιηθφ επίζεο ζα επηηξέπεη ηελ δηαπλνή ηνπ
ζψκαηνο.
Ζ απνζπψκελε επέλδπζε ζα έρεη εζσηεξηθή γέκηζε απφ πνιπεζηέξα, ζα πξνζαξκφδεηαη εζσηεξηθά
ζην ζαθάθη αιιά επίζεο ζα κπνξεί λα αθαηξείηαη θαη λα θνξηέηαη ζαλ μερσξηζηφ ειαθξχηεξν
κπνπθάλ. Σα καλίθηα ηεο επέλδπζεο ζα είλαη απφ ζθνχξν χθαζκα απφ πνιπεζηέξα θαη ζα κπνξνχλ λα
απνζπψληαη απφ ην ζψκα ηεο επέλδπζεο ζρεκαηίδνληαο μερσξηζηφ γηιέθν. Σν γηιέθν ζα είλαη
θαηαζθεπαζκέλν απφ ην ίδην πιηθφ κε ην εμσηεξηθφ ζαθάθη θαη ζα θέξεη δηαγψληα θαη δχν θάζεηεο
αλαθιαζηηθέο ηαηλίεο. Θα θιείλεη κε θεξκνπάξ θαη ζα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δχν ηζέπεο.
Πξφηππα ΔΝ 13688, ΔΝ ISO 20471, ΔΝ ISΟ 343
ήκαλζε:
• CE
• Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο
• Δηθνλφζεκν γηα αληαλαθιαζηηθέο ελδπκαζίεο θαη νη θσδηθνί 3 γηα ην ζαθάθη θαη 2 γηα ην γηιέθν.
• Δηθνλφζεκν γηα αδηάβξνρεο ελδπκαζίεο θαη νη θσδηθνί 3, 1 (αδηαβξνρνπνίεζε 3, δηαπλνή 1).
• Να δηαηίζεηαη ζε κεγέζε S, M, L, XL, 2XL, 3XL
33. Παληειόληα εξγαζίαο ζθνύξνπ κπιερξώκαηνο

Πεδίν ρξήζεο: Γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο.
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Υαξαθηεξηζηηθά: Παληειφλη εξγαζίαο ζθνχξνπ ρξψκαηνο απφ χθαζκα κε ζχλζεζε πνπ ζα πεξηέρεη
ηνπιάρηζηνλ 35% βακβάθη θαη ζα έρεη βάξνο πάλσ απφ 230 gr/m2. Θα θέξεη ηνπιάρηζηνλ πέληε ηζέπεο,
ειαζηηθέο πιεπξέο ζηε κέζε θαη αλαθιαζηηθέο ηαηλίεο ζηα κπαηδάθηα.
Πξφηππα ΔΝ ISO 13688
ήκαλζε:
• CE
• Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφοπξντφληνο
• Να δηαηίζεηαη ζε κεγέζε S, M, L, XL, 2XL, 3XL
34. Μπινύδα T-shirt

Πεδίν ρξήζεο: Γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο.
Υαξαθηεξηζηηθά: Κνληνκάληθε κπινχδα αλνηρηνχ γθξη ρξψκαηνο απφ χθαζκα 100% βακβαθεξφ 165
gr/m2 .
Πξφηππν OEKO–TEX Standard 100
ήκαλζε:
• Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφοπξντφληνο
• Να δηαηίζεηαη ζε κεγέζε S, M, L, XL, 2XL, 3XL,4XL
35. Καπέιν ηδόθεϊ

Πεδίν ρξήζεο: Γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο.
Υαξαθηεξηζηηθά: Καπέιν ηχπνπ ηδφθετ ζθνχξνπ ρξψκαηνο απφ χθαζκα 100% βακβαθεξφ. Σν κέγεζνο
ζα ξπζκίδεηαη κε ηαηλίεο πνπ ζπλδένληαη κε βέιθξν ζην πίζσ κέξνο ηνπ θεθαιηνχ.
36. Πεξηιαίκην ηύπνπ δέξζεϊ

Πεδίν ρξήζεο: ηνπο εξγαδφκελνπο ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα.
Υαξαθηεξηζηηθά: Πεξηιαίκην απφ καιιί πνιηθνχ ηχπνπ απφ πνιπεζηέξα. θίγγεη κε ειαζηηθφ θνξδφλη.
ήκαλζε:
• Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφοπξντφληνο
37. Ρόκπεο θαζαξηζηξηώλ

Πεδίν ρξήζεο: Γηα ηηο εξγαδφκελεο ζηνλ θαζαξηζκφ εζσηεξηθψλ ρψξσλ.
Υαξαθηεξηζηηθά: Οιφζσκε θφξκα απφ βακβαθεξφ ή ζχκκηθην χθαζκα κε καθξηά καλίθηα, γηαθά θαη
ηνπιάρηζηνλ δχν ηζέπεο κπξνζηά. Θα θιείλεη κε θνπκπηά. Σν ρξψκα ζα θαλνληζηεί κε ηελ ππεξεζία.
• Να δηαηίζεηαη ζε κεγέζε S, M, L, XL
38. Αληηνιηζζεηηθά παπνύηζηα θαζαξηζηξηώλ

Πεδίν ρξήζεο: Γηα ηηο εξγαδφκελεο ζηνλ θαζαξηζκφ εζσηεξηθψλ ρψξσλ.
Υαξαθηεξηζηηθά: Παπνχηζη εξγαζίαο ρσξίο πξνζηαζία απφ καιαθφ δέξκα κε αλζηδξσηηθή εζσηεξηθή
επέλδπζε. Ζ ζφια ζα πξέπεη λα έρεη αληηνιηζζεηηθέο ηδηφηεηεο.
Πξφηππν ΔΝ ISO 20344, ΔΝ ISO 20347
ήκαλζε:
• CE
• Ο1 ή Ο2
• Καηαζθεπαζηήο, θσδηθφο πξντφληνο, έηνο θαηαζθεπήο,κέγεζνο
• Αληίζηαζε ζηελ νιίζζεζεSRC
• Να δηαηίζεληαη ζε κεγέζε 36 –43
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39. Δπηθαιακίδεο πξνζηαζίαο γηα ρξήζε από θεπνπξνύο θαηά ηελ θνπή ρόξηωλ κε
ρνξηνθνπηηθό

Πεδίν ρξήζεο: θαηά ηε ρξήζε ρνξηνθνπηηθνχ.
Υαξαθηεξηζηηθά: Δμσηεξηθά θαηαζθεπαζκέλεο απφ ζθιεξφ ζπλζεηηθφ πιηθφ, πξνζηαηεχνπλ ηελ θλήκε
θαη ηα γφλαηα ηνπ ρξήζηε θαηά ηε ρξήζε ηνπ ρνξηνθνπηηθνχ. Δζσηεξηθάζα θέξνπλ καιαθή επέλδπζε
πξνο άλεζε ηνπ ρξήζηε. Θα ζηεξίδνληαη ζηε θλήκε κε 4 ξπζκηδφκελνπο ηκάληεο πνπ θιείλνπλ κε πφξπεο.
40. Φόξκα κηαο ρξήζεο

Πεδίν ρξήζεο: ε θαζαξηζκνχο, βαθέο.
Υαξαθηεξηζηηθά: Δληαία ζηνιή απφ πνιππξνππιέλην / πνιπαηζπιέλην ή αλάινγν πιηθφ πνπ ζα
πξνζηαηεχεη απφ ειαθξά πηηζηιίζκαηα ρεκηθψλ νπζηψλ, επηθίλδπλεο ζθφλεο, αεξνδφι θ.α.
Θα είλαη αληηζηαηηθή θαη δηαπλένπζα. Θα δηαζέηεη ιάζηηρν ζηε κέζε, ηε θνπθνχια, ηνπο θαξπφπο θαη
ηνπο αζηξαγάινπο. Θα θιείλεη κε θεξκνπάξ κε παηηιέηα.
Πξφηππα: ENISO 13688, EN 13034, ENISO 13982, EN 1073, EN 1149, EN 14126
ήκαλζε:
• CE
• Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Δξγαζηήξην πηζηνπνίεζεο, Έηνο θαη κήλαο θαηαζθεπήο (ζηε
ζπζθεπαζία)
• Δηθνλφζεκα πξνζηαζίαο απφ πηηζηιίζκαηα ρεκηθψλ νπζηψλ, ζθφλεο θαη κνιπζκαηηθνχο παξάγνληεο.
παξάγνληεο.

Κσδηθνί:
5
πξνζηαζία απφ ζθφλεο
6πξνζηαζία απφ πηηζηιίζκαηα πγξψλ νπζηψλ
• Να δηαηίζεηαη ζε κεγέζε L, XL, 2XL

41. Φόξκα πξνζηαζίαο από ρεκηθά κηαο ρξήζεο

Πεδίν ρξήζεο: ε ςεθαζκνχο.
Υαξαθηεξηζηηθά: Δληαία ζηνιή απφ Tyvek ή ηζνδχλακα πιηθά πνπ ζα πξνζηαηεχεη απφ πηηζηιίζκαηα
ρεκηθψλ νπζηψλ, ζθφλεο, spray θαη κνιπζκαηηθνχο παξάγνληεο ελψ παξάιιεια ζα επηηξέπεη ηελ
αλαπλνή ηνπ δέξκαηνο. Θα είλαη αληηζηαηηθή θαη ζα δηαζέηεη ιάζηηρν ζηε κέζε, ηνπο αγθψλεο, ηε
θνπθνχια θαη ηνπο αζηξαγάινπο. Δπίζεο ζα δηαζέηεη πιεθηέο καλζέηεο απφ πνιπεζηέξα θαη θεξκνπάξ 2
θαηεπζχλζεσλ πνπ ζα θαιχπηεηαη απφ παηηιέηα πνπ ζθξαγίδεη.
Πξφηππα: EN ISO 13688, EN 13034, EN ISO 13982, EN 14605, EN 1073, EN 1149, EN 14126
ήκαλζε:
• CE
• Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Δξγαζηήξην πηζηνπνίεζεο, Έηνο θαη κήλαο θαηαζθεπήο (ζηε
ζπζθεπαζία)
• Δηθνλφζεκα πξνζηαζίαο απφ πηηζηιίζκαηα ρεκηθψλ νπζηψλ, ζθφλεο, ζπξέη θαη κνιπζκαηηθνχο
παξάγνληεο.
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Κσδηθνί:
4
πξνζηαζία απφ αεξνιχκαηα (spray)
5
πξνζηαζία απφ ζθφλεο
6
πξνζηαζία απφ πηηζηιίζκαηα πγξψλ νπζηψλ
• Να δηαηίζεηαη ζε κεγέζε L, XL, 2XL
42. Κξάλε

Πεδίν ρξήζεο: ζε ρψξνπο φπνπ εθηεινχληαη εξγαζίεο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα.
Υαξαθηεξηζηηθά: Δμσηεξηθφ θέιπθνο απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ.
Γηα λα είλαη πεξηζζφηεξν εξγνλνκηθά ζα πξέπεη:
• Οη θαηαθφξπθνη ηκάληεο ηνπ θεθαινδέκαηνο λα είλαη απφ ζπλζεηηθέο ίλεο θαη φρη απφ ζθιεξφ
πιαζηηθφ.
• Ζ ξχζκηζε ηνπ ηκάληα ηνπ απρέλα λα γίλεηαη κε θνριία κίαο θίλεζεο, γηα λα ξπζκίδεηαη αθνχ έρεη
θνξεζεί.
• ηνλ ηκάληα πξνζψπνπ λα ππάξρεη αλζηδξσηηθή επέλδπζε, ε νπνία λα αληηθαζίζηαηαη θαη λαπιέλεηαη
• Να ππάξρνπλ νπέο αεξηζκνχ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ θπθινθνξία ηνπ αέξα.
Πξφηππν ΔΝ 397
ήκαλζε:
• CE
• Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνοθαηαζθεπήο
43. Καζθέην πξνζηαζίαο απόθξνύζεηο

Πεδίν ρξήζεο: ζε ρψξνπο φπνπ εθηεινχληαη εξγαζίεο
Υαξαθηεξηζηηθά: Καζθέην αληηθξαδαζκηθφ, εξγνλνκηθφ, θαηάιιειν γηα φιεο ηηο κνξθνινγίεο
θεθαιηνχ. Δμσηεξηθά ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ζχκκηθην χθαζκα κε ζχλζεζε πνιπεζηέξα/
βακβάθη θαη ζα δηαζέηεη αεξηδφκελα κέξε θαη αλαθιαζηηθή ισξίδα. Δζσηεξηθά ζα είλαη εμνπιηζκέλν κε
θέιπθνο απφ πνιππξνππιέλην θνξκαξηζκέλν κε κηα πνξψδε ισξίδα TPE (ζεξκνπιαζηηθφ
ειαζηνκεξέο) γηα θαιχηεξε απνξξφθεζε ησλ θξαδαζκψλ θαη κεγαιχηεξε δηάξθεηαδσήο.
Σν κέγεζνο ζα ξπζκίδεηαη κε ηαηλία κε βέιθξν ζην πίζσ κέξνο ηνπ θεθαιηνχ.
Πξφηππν ΔΝ 812
ήκαλζε:
• CE
• Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνοθαηαζθεπήο
44. Κξάλνο κε αζπίδην γηα πξνζηαζία από ειεθηξηθό ηόμν

Πεδίν εθαξκνγήο. ε ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο.
Υαξαθηεξηζηηθά: Κξάλνο κε ελζσκαησκέλν αζπίδην. Ζ δηάηαμε ζα απνηειείηαη απφ θξάλνο πξνζηαζίαο
κε ελζσκαησκέλν αζπίδην πξνζηαζίαο απφ ειεθηξηθφ ηφμν ζην εζσηεξηθφ ηνπ θξάλνπο ην νπνίν ζα
είλαη δπλαηφ λα θαηεβαίλεη θαη λα θαιχπηεη ην πξφζσπν ηνπ ρξήζηε θαη ζα έρεη ηα αθφινπζα
ραξαθηεξηζηηθά:
- Κξάλνο: Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ θαη ζα πξνζθέξεη δηειεθηξηθή πξνζηαζία
θαη’ ειάρηζηνλ γηα 400 VAC. Θα έρεη θαηαθφξπθνπο ηκάληεο απφ πιεθηέο ζπλζεηηθέο ίλεο ελψ νη ηκάληεο
κεηψπνπ θαη απρέλα ζα είλαη απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ ρακειήο ππθλφηεηαο. Ζ πξνζαξκνγή ηνπ κήθνπο ηνπ
ηκάληα απρέλα ζα γίλεηαη κε θνριία ξχζκηζεο πνπ ζα βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ θεθαιηνχ. ην
κέησπν ζα ππάξρεη ηκάληαο απνξξφθεζεο ηνπ ηδξψηα. Δπίζεο ζα ππάξρεη ππνζηάγσλν κε ξπζκηζηή
κήθνπο.
Πξφηππα ΔΝ 379, ΔΝ 50365
ήκαλζε:
• CE
• Πξνκεζεπηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο
• Δηθνλφζεκν δηειεθηξηθήο αληνρήο 440 VAC.
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- Αζπίδην: Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πνιπθαξβνληθφ πιηθφ θαη ζα πξνζθέξεη δηειεθηξηθή
πξνζηαζία θαη’ ειάρηζηνλ γηα 400 VAC. Θα έρεη νπηηθή θιάζε 1 θαη βαζκφ 2_1.2. Ζ κεραληθή αληνρή
ηνπ αζπηδίνπ ζα είλαη επηπέδνπ θξνχζεο πςειήο ελέξγεηαο (ζχκβνιν Α). Δπίζεο ζα έρεη πξνζηαζία
έλαληη ηξηβήο (ζχκβνιν Κ) θαη έλαληη ζάκβσζεο (ζχκβνιν Ν).
Πξφηππα ΔΝ 166, ΔΝ 167, EN 168
ήκαλζε:
• CE
• Ζ νπηηθή θιάζε θαη ν αλάινγνο βαζκφο ζθίαζεο.
• Α Μεραληθή αληνρή
• 8 πξνζηαζία απφ ειεθηξηθφ ηφμν
• 9 πξνζηαζία απφ ιεησκέλα κέηαιια.
• Κ πξνζηαζία έλαληη ηξηβήο
• Ν Αληηζακβσηηθή επίζηξσζε

45. Αδηάβξνρεο πνδηέο

Πεδίν ρξήζεο: Καηά ην πιχζηκν θάδσλ, νρεκάησλ θ.α.
Υαξαθηεξηζηηθά: Πνδηέο απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ πνπ ζα δέλνπλ κε ηκάληεο ζηνλ απρέλα θαη ζηε κέζε ηνπ
ρξήζηε.
Πξφηππν ΔΝ 13034
ήκαλζε:
• CE
• Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Δξγαζηήξηνπηζηνπνίεζεο.
• Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ ρεκηθέονπζίεο

46. Ωηναζπίδεο

Πεδίν ρξήζεο: Όπνπ ν ζφξπβνο ππεξβαίλεη ηα 90 dB(A) ππνρξεσηηθά θαη δπλεηηθά φπνπ ππεξβαίλεη ηα
85 dB(A), γηα νθηάσξε έθζεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ.
Υαξαθηεξηζηηθά: Κέιπθνο απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ θαη ζηεθάλε ζηήξημεο ζην θεθάιη κε βξαρίνλεο πνπ
επηκεθχλνληαη γηα θαιχηεξε εθαξκνγή. Σν ηκήκα ησλ θειπθψλ θαη ηεο ζηεθάλεο πνπ ζα έξρνληαη ζε
επαθή κε ην θεθάιη ηνπ εξγαδφκελνπ ζα είλαη επελδπκέλα απφ καιαθφ πιηθφ.
Πξφηππν ΔΝ 352 − 1.
ήκαλζε: Οη σηναζπίδεο πξέπεη λα έρνπλ αλεμίηεια ηππσκέλα ηα εμήο:
• CE
• Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνοθαηαζθεπήο.
• Βαζκφο SNR (dB)
47. Ωηνβύζκαηα ζε αλεμάξηεηεοζεθεο

Πεδίν ρξήζεο: ε δηάθνξεο εξγαζίεο πνπ απαηηείηαη πξνζηαζία απφ ην ζφξπβν.
Υαξαθηεξηζηηθά: Καηαζθεπαζκέλα απφ κνλνπξέλην δελ ζα ρξεηάδνληαη δηακφξθσζε κε πίεζε θαηά ηελ
εθαξκνγή αιιά ζα είλαη πξνδηακνξθσκέλα, ηδηαίηεξα καιαθά θαη δελ ζα ελνρινχλ ηνλ αθνπζηηθφ πφξν
ηνπ ρξήζηε. Θα ζπλδένληαη κε ζπλζεηηθφ θνξδφλη γηα λα πεξηνξηζηεί ν θίλδπλνο απψιεηάο ηνπο. Θα
είλαη αλζεθηηθά ζηελ πγξαζία θαη ζα πσινχληαη καδί κε μερσξηζηή ζήθε, φπνπ ζα θπιάζζνληαη γηα
ιφγνποπγηεηλήο.
Πξφηππν ΔΝ 352 − 2.
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ήκαλζε: Σα σηνβχζκαηα ζα έρνπλ ζηελ ζπζθεπαζία ηνπο ηππσκέλα ηα εμήο:
• CE
• Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνοθαηαζθεπήο.
• Βαζκφο SNR

48. Δπηγνλαηίδεο

Πεδίν ρξήζεο: ηα ηερληθά ζπλεξγεία.
Υαξαθηεξηζηηθά: Οη επηγνλαηίδεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο εμσηεξηθά απφ πιηθφ κε αλάγιπθε
επηθάλεηα πνπ ζα είλαη αλζεθηηθφ ζηελ ηξηβή θαη ζηηο ρεκηθέο νπζίεο θαη εζσηεξηθά απφ πιηθφ πνπ ζα
επηηξέπεη ηελ αλαπλνή ηνπ δέξκαηνο. Θα θέξνπλ καιαθφ ππξήλα γηα λα απνζβέλεη ηελ πίεζε ζηα
γφλαηα.
Θα ζπλδένληαη κε δχν δεχγε ηκάλησλ πνπ ζα θιείλνπλ κε ηαηλίεο Velcro.
Πξφηππν ΔN 14404
ήκαλζε:
• CE
• Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφοπξντφληνο
49. Οιόζωκεο εμαξηήζεηο, αλαθόπηεο, δώλεο αζθαιείαο θαηαπνζβεζηήξεο

Πεδίν ρξήζεο: Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηα θαιαζνθφξα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ.
Υαξαθηεξηζηηθά:
Εψλε αζθαιείαο κε 2 ζεκεία αγθχξσζεο αληηπηψζεο (ξαρηαίν – ζσξαθηθφ), 4 ζειηέο ξπζκίζεσλ θαη
θνπκπηά κε πιαζηηθή επέλδπζε. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηεο είλαη κνλσηηθφ ζηα 20 kW. Πξφηππν ΔΝ 361
Ρπζκηδφκελν ζρνηλί απφ πιεγκέλν ζπλζεηηθφ πιηθφ γηα δψλε ελαεξηηψλ κήθνπο 2m δηακέηξνπ 11 mm
κε απηφκαηε δηάηαμε γηα εχθνιε ξχζκηζε κε ην έλα ρέξη θαη ζίγνπξε αζθάιηζε ηνπ επηζπκεηνχ
κήθνπο. πλνδεχεηαη κε έλα θξίθν θαη έλα άγθηζηξν απηφκαηεο αζθάιηζεο, επίζεο δηαζέηεη δηάηαμε
πνπ καξηπξεί αλ ππήξμε πηψζε θαη νδεγφ ζσζηήο θαηεχζπλζεο ηεο θνξάο ηνπζρνηληνχ.
Πξφηππα ΔΝ 358, ΔΝ 353-2, ΔΝ 12841
ήκαλζε: γηα ηε δψλε θαη ην ζρνηλί
• CE
• Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνοθαηαζθεπήο.

50. Κώλνη ζήκαλζεο από PVCβαξέωο ηύπνπ

Οη θψλνη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη σο πιηθά νδηθήο ζήκαλζεο, φπνπ είλαη αλαγθαίν λα δηαθφπηεηαη
εθπθινθνξία. Θα είλαη πιήξσο αληαλαθιαζηηθνί (κε ελαιιαζζφκελνπο ιεπθνχο θαη
θφθθηλνποδαθηπιίνπο).
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά
Τιηθφ θαηαζθεπήο: PVC
Ύςνο: 50 cm
Βάξνο: 2,2 − 2,6Kgr
Μνξθή:
Θα έρνπλ ηεηξαγσληθή βάζε ζρεδηαζκέλε κε ηξφπνπνπ λα επηηξέπεη ηελ απφιπηε ηζνξξνπία. Θα είλαη
δπλαηφλ λα ηνπνζεηεζεί ν έλαο επάλσ ζηνλάιιν κε ηξφπν πνπ ην ζπλνιηθφ χςνο λα κελ ππεξβαίλεηην
20% ηνπ αξρηθνχ.ην επάλσ κέξνο ζα ππάξρεη νπή γηα ηελ κεηαθνξά θαη ηελ ελαπφζεζή ηνπο.
Υξσκαηηζκφο
Ζ θφθθηλε κε αληαλαθιαζηηθή επηθάλεηα ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ρξσκαηνκεηξηθνχ
ζπζηήκαηνο ηεο CIE 15,2 (1986) κε πξφηππν θσηηζηηθφ D 65, γεσκεηξία 45/0 κε ηηο αθφινπζεο ηηκέο
ζπληεηαγκέλσλ.
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Αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε
Ζ αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε ζα είλαη ηχπνπ II θαηά ηελ ΤΑ 16832 (ΤΠΔΥΩΓΔ ΦΔΚ 954 / 86).
Ζ επηθφιιεζε ηεο κεκβξάλεο ζηνλ θψλν ζα είλαη ζχκθσλε κε ην ζρέδην επξσπατθνχ πξνηχπνπ CENTC
226 Ν 143 Δ (§7.8) ή ηζνδχλακν εζληθφ πξφηππν. Ο θψλνο ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο κεραληθέοαληνρέο
ησλ § 7.4, 7.5 & 7.6 ηνπ αλσηέξσ πξνηχπνπ ή άιινπ ηζνδχλακνπ πξνηχπνπ.Θα έρεη έγθξηζε απφ αξρή
θξάηνπο − κέινπο ηεο Δ.Δ. Θα έρεη ζήκαλζε ζηε βάζε κε ηνλ θαηαζθεπαζηήθαη ηνλ αξηζκφ έγθξηζεο.
ήκαλζε:
Καηαζθεπαζηήο, θσδηθφο πξντφληνο
51. Μνλωηηθά εξγαιεία set

Δξγαιεία κε κφλσζε VDE 1000V.
Σν ζεη πεξηιακβάλεη:
1.
1 θαηζαβίδη ίζην, 3 ρηιηνζηά κχηε θαη 75 ρηιηνζηά σθέιηκνκήθνο
2.
1 θαηζαβίδη ίζην, 4 ρηιηνζηά κχηε θαη 100 ρηιηνζηά σθέιηκνκήθνο
3.
1 θαηζαβίδη ίζην, 5,5 ρηιηνζηά κχηε θαη 125 ρηιηνζηά σθέιηκνκήθνο
4.
1 θαηζαβίδη ζηαπξνχ, λνχκεξν κχηεο #1 θαη 80 ρηιηνζηά σθέιηκνκήθνο
5.
1 θαηζαβίδη ζηαπξνχ, λνχκεξν κχηεο #2 θαη 100 ρηιηνζηά σθέιηκνκήθνο
6.
1 πέλζα 180 ρηιηνζηά κήθνο (7ίληζεο)
7.
1 πιαγηνθφπηεο 160 ρηιηνζηά κήθνο (6ίληζεο)
8.
1 δνθηκαζηηθφ θαηζαβίδη 140 ρηιηνζηάκήθνο
9.
εη θαξπδάθηα εμάγσλα 4-32 mm κε θαζηάληα θαη πξνεθηάζεηο 50mm & 100 mm πιήξε
ζεηξά θαηζαβηδηψλ Torx-Pozidrive-Allen θαζψο θαη νηαληάπηνξεο.
10.
Βαιίηζα κεηαθνξάο απφ χθαζκα ή πιαζηηθφ.
Υαξαθηεξηζηηθάεξγαιείσλ:
• Μφλσζε1000V
• Απφ πςειήο πνηφηεηαορξσκνβαλάδην
• θπξήιαηα, νιηθά ζθιεξπκέλα κε ζεξκηθήεπεμεξγαζία
• Μνλσκέλα
• Καηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN 60900:2004
• Με πηζηνπνίεζε VDE/GS (πηζηνπνίεζε γηα ηεκφλσζε)

52. Εώλε κε ζήθεο εξγαιείωλ

Πεδίν ρξήζεο: ηα ηερληθάζπλεξγεία.
Υαξαθηεξηζηηθά:Εψλε απφ χθαζκα πςειήο αληνρήο απφ λάπινλ ή πνιπεζηέξα, κε δηπιέο ξαθέο,πάλσ
ζηελ νπνία πξνζαξκφδνληαη ζήθεο, ππνδνρέο θαη ζειηέο γηα ηελ ζηήξημε εξγαιείσλ.

53. Φαθόο ηζέπεο LED

Πεδίν ρξήζεο: ηα ηερληθά ζπλεξγεία.
Υαξαθηεξηζηηθά: Διαθξχο, αδηάβξνρνο θαθφο κε LED ιεπθνχ θσηφο θαηαζθεπαζκέλνο απφ αινπκίλην.
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Θα έρεη απφδνζε ηνπιάρηζηνλ 45 lumen, εκβέιεηα 30m θαη απηνλνκία ηνπιάρηζηνλ 10 ψξεο. Θα
ηξνθνδνηείηαη απφ 3 κπαηαξίεο ΑΑΑ Ή επαλαθνξηηδφκελνο usb.

ςντάσθηκε
Παιανία 18-11-2021

Θεωπήθηκε
Παιανία 18-11-2021

Ο ςντάξαρ
ΜΠΔΝΔΣΑΣΟ ΓΔΡΑΗΜΟ
ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΖΥ ΣΔ

ΜΟΤΝΣΡΑΚΖ ΔΛΗΑΒΔΣ
ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΣΔ
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ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ1
α) Ζ παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο έηνπο 2021
γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ Γήκνπ Παηαλίαο.
β) Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 59.924,90 επξψ, πιένλ Φ.Π.Α.24%.
ΑΡΘΡΟ2
Ζ πξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ΤΝΟΠΣΗΚΟ (ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ) ζχκθσλα κε ηνλ Ν.
4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (ΦΔΚ Α΄ 147/08.08.2016), ηνλ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ Α΄
87/07.06.2010) θαη ηνλ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ Α΄
114/08.06.2006).
Έρνληαο ππφςε:





Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 53361/2-10-200653361/2-10-2006 (ΦΔΚ 1503Β’/11-10-2006)
«Παξνρή κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο ησλ Ο. Σ. Α. θαη κέηξα πξνιεπηηθήο
ηαηξηθήο».
Σε κε αξηζκφ 8/31-1-2011 πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο ηεο Π. Ο. Δ. – Ο. Σ. Α. θαη ηδίσο ην 14ν
άξζξν ηεο
Σελ ζχκθσλε γλψκε θαη εηζήγεζε ηνπ Σερληθνχ αζθαιείαο ηνπ Γήκνπ Παηαλίαο εηδηθά ζρεηηθά κε
ην ΦΔΚ 53361, Α.Φ 1503 11-10-2006 ζε φηη αθνξά ηηο θφξκεο εξγαζίαο θαη ηα κπνπθάλ θαη
αλαπξνζαξκνγή ησλ εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζρεηηθά κε ηα αλσηέξσ είδε θαη ηελ
αλαγθαηφηεηα απηψλ.

Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ζπλνιηθή ηηκή), κε ηνπο φξνπο
πνπ ζα απνθαζίζεη ην Αξκφδην φξγαλν ηνπ Γήκνπ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 3
ΔΓΓΤΖΔΗ:
-χκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 δελ απαηηείηαη εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζε
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ
χκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε
ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο
νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ4
Ακέζσο κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, ν αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο ζα
θιεζεί λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε πξνζθνκίδνληαο εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ίζε κε
ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο εθηφο θ.π.α ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412 /2016. Καηά ηελ
πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ εμεηάδεηαη ε θαηαιιειφιεηα θαη ζπκκφξθσζε κε ηηο
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ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Δθφζνλ πξνθχςεη αθαηαιιειφηεηα φιεο ή κέξνπο ηεο πνζφηεηαο ηνπ θάζε
είδνπο ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί ζε άκεζε αληηθαηάζηαζε απηήο.
ΑΡΘΡΟ5
Ο αλάδνρνο νθείιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε απφ ηε ζηηγκή πνπ ιακβάλεη ηελ εληνιή πξνκήζεηαο ζε
ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηάληα (30) εκεξψλ λα πξνκεζεχζεη ην Γήκν κε ηελ παξαγγειζείζα πνζφηεηα.
Δάλ ν αλάδνρνο θαζπζηεξήζεη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ηελ παξάδνζε ηεο παξαγγειζείζαο πνζφηεηαο
πέξαλ ηεο νξηζζείζεο πξνζεζκίαο θαη εθφζνλ ε θαζπζηέξεζε δελ ππεξβαίλεη ηηο ηξεηο εξγάζηκεο (3)
εκέξεο, ππνρξενχηαη λα πιεξψζεη πξνο ηελ Τπεξεζία σο πνηληθή ξήηξα πνζνζηφ δπφκηζη ηνηο εθαηφ
(2,5%) επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο ησλ εηδψλ πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα. Γηα
θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ ηξηψλ (3) εκεξψλ, ηνπ επηβάιιεηαη πξφζηηκν πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο
ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο ηνπ ηξνθίκνπ πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα.
Ζ πνηληθή ξήηξα επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη παξαθξαηείηαη απφ ηνλ
πξψην ινγαξηαζκφ πιεξσκήο.
ΑΡΘΡΟ6
ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο ή ζε αλσηέξα βία, ε
πξνζεζκία παξάδνζεο παξαηείλεηαη γηα ηφζν ρξφλν φζν ζα δηαξθεί ην απφ ππαηηηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο,
ή απφ αλσηέξα βία θψιπκα ηνπ αλαδφρνπ, ν νπνίνο φκσο δελ δηθαηνχηαη θακηά απνδεκίσζε γηα ηελ
θαζπζηέξεζε απηή.
Δάλ ν πξνκεζεπηήο θαζπζηεξήζεη ηελ παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο, πέξαλ ηεο πξναλαθεξζείζεο
πξνζεζκίαο, κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
ΑΡΘΡΟ7
Ο θάζε δηαγσληδφκελνο νθείιεη λα ππνβάιεη πξνζθνξά ζην ζπλεκκέλν έληππν πξνζθνξάο ηεο
παξνχζαο θαη ππνρξεσηηθά γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο ελψ ην
θξηηήξην θαηαθχξσζεο νξίδεηαη ε ζπλνιηθή ρακειφηεξε ηηκή.
ΑΡΘΡΟ8
Κάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, απφ πηζηνπνηεηηθά γηα φια ηα είδε απφ
αλεμάξηεηα δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα (γηα φζα είδε πηζηνπνηνχληαη) πνπ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο κειέηεο. Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο δεηά, επί πνηλή απνθιεηζκνχ,
δείγκαηα απφ ηα αθφινπζα είδε ηα νπνία θξίλεη απαξαίηεην λα εμεηαζηνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ : 4,22,
26, 30, 31, 32 θαη 33.
ςντάσθηκε
Παιανία 18-11-2021

Θεωπήθηκε
Παιανία 18-11-2021

Ο ςντάξαρ
ΜΠΔΝΔΣΑΣΟ ΓΔΡΑΗΜΟ
ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΖΥ ΣΔ

ΜΟΤΝΣΡΑΚΖ ΔΛΗΑΒΔΣ
ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΣΔ
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