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ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ 
 

Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ–ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μελέτη : «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας 
Έτους   2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΡ.  ΜΕΛΕΣΘ : 4 /2017  
 
  

ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΜΟ   ΔΑΠΑΝΘ                         50.831,20  € 

                                       ΧΠΑ 24%                        12.199,49 € 

                     ΤΝΟΛΙΚΘ ΔΑΠΑΝΘ                        63.030,69  Ευρϊ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ  :    Μάρτιοσ     2017 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ 
 

Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ–ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 
Σμήμα Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ:  Πξνκήζεηα Μέζωλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο   

Αξ. Μει:  4 /2017 

 

 
 

Σ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 

 
   

Θ παροφςα μελζτθ αφορά τθν προμικεια παροχισ Μζςων Ατομικισ Προςταςίασ (ΜΑΠ) ςτουσ 
δικαιοφχουσ των ΟΣΑ (Δθμοςίου Δικαίου, Ιδιωτικοφ Δικαίου Αορίςτου, Οριςμζνου Ψρόνου και ωφελοφμενων 
προγραμμάτων κοινωφελοφσ χαρακτιρα ) για το ζτοσ 2017 είναι ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
ΚΤΑ 53361 «ΠΑΡΟΨΘ ΜΕΪΝ ΑΣΟΜΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ ΟΣΑ» ΧΕΚ 1503 Β_2006 και του Προεδρικοφ Δ/τοσ 396 
ΧΕΚ Α, 220, 1994 «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ για τθ χριςθ από τουσ εργαηόμενουσ 
εξοπλιςμϊν ατομικισ προςταςίασ κατά τθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία του υμβουλίου 
89/656/ΕΟΚ», τθν Τπουργικι  Απόφαςθ : Β4373/1205/1993 «υμμόρφωςθ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ με τθν 
89/686/ΕΟΚ Οδθγία του υμβουλίου τθσ 21θσ Δεκεμβρίου 1989 για τθν προςζγγιςθ των νομοκεςιϊν των 
κρατϊν μελϊν ςχετικά με τα μζςα ατομικισ προςταςίασ (ΧΕΚ 187/Β/23-3-93)  και ςυντάςςεται προκειμζνου 
να γίνει θ προμικεια των απαραίτθτων μζςων ατομικισ προςταςίασ ςτουσ εργαηόμενουσ του  Διμου 
Περάματοσ. 

Cpv :  18100000-0 (ρουχιςμόσ επαγγελματικήσ χρήςησ ) 
Όλα τα Μζςα Ατομικισ Προςταςίασ που περιγράφονται ςτθ μελζτθ κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ 

καταςκευαςμζνα από πρωτογενι υλικά και ςφμφωνα με τισ εγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ κα διακζτουν 
πρότυπα καταςκευισ με ςιμα ποιότθτασ C.E ,  αλλά και με τισ προδιαγραφζσ που περιγράφονται 
αναλυτικότερα ςτθν παροφςα μελζτθ.  

 
Σα υπό προμικεια Μζςα Ατομικισ Προςταςίασ είναι ανάλογα με τθν κζςθ εργαςίασ και τισ ςυνκικεσ που 

επικρατοφν ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ και απαςχόλθςθσ και προςβλζπουν ςτθ  διαφφλαξθ τθσ ατομικισ υγείασ 
των εργαηομζνων.  

Για αυτό  πρζπει : 
 

 Να είναι κατάλλθλα για τουσ κινδφνουσ τουσ οποίουσ και  πρζπει να προλαμβάνουν . 

 Να ανταποκρίνονται ςτισ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτουσ  χϊρουσ  εργαςίασ. 

 Να ζχουν επιλεγεί με πρόνοια για τισ εργονομικζσ ανάγκεσ και τισ ανάγκεσ προςταςίασ τθσ υγείασ των 

 εργαηομζνων. 

 Να ταιριάηουν  ι να ζχουν υποςτεί τισ απαραίτθτεσ προςαρμογζσ ϊςτε να ταιριάηουν ςτουσ χριςτεσ . 

 τθν περίπτωςθ πολλαπλϊν κινδφνων, για τουσ οποίουσ απαιτείται να φορά ο εργαηόμενοσ ταυτόχρονα 

περιςςότερουσ από ζναν εξοπλιςμοφσ προςταςίασ, οι εξοπλιςμοί αυτοί πρζπει να είναι ςυμβατοί και να 

διατθροφν τθν αποτελεςματικότθτά τουσ ζναντι των αντιςτοίχων κινδφνων.  

 Ο τρόποσ καταςκευισ κα είναι ςφμφωνοσ με  τουσ κανονιςμοφσ υγείασ και αςφάλειασ τθσ εργαςίασ που 
ιςχφουν κάκε φορά κακϊσ και τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνικισ με τισ υποδείξεισ και 
παρατθριςεισ τθσ υπθρεςίασ.  

 
Σα είδθ κα ςυνοδεφονται  από οδθγίεσ  χριςθσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςτισ οποίεσ κα περιλαμβάνονται 

κατ’ ελάχιςτον τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1.4 του Παραρτιματοσ II τθσ απόφαςθσ. 
B.4373/1205/11.3.93 (187/B) “Για τθν προςζγγιςθ των νομοκεςιϊν των κρατϊν μελϊν, ςχετικά με τα μζςα 
ατομικισ προςταςίασ” Τ.Α. οικ. Β 5261/190/1997.  

17REQ006066939 2017-04-13



3 

 

 
τθν παροφςα μελζτθ  
Λιφκθκαν  υπόψθ : 

 Σα υπθρεςιακά ςθμειϊματα τθσ προϊςταμζνθσ του τμιματοσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ με αρ. πρωτ. 
3637/2736 τθσ 9/2/2017 και 14/3/2017 

 Σο υπθρεςιακό ςθμείωμα με αρ. πρωτ.  5913/4320 τθσ 8/3/2017 του τμιματοσ Περιβάλλοντοσ 
Μελετϊν και ζργων.  

 Σο υπθρεςιακό ςθμείωμα του Αρμόδιου Αντιδθμάρχου προσ τον Προϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ 
Περιβάλλοντοσ  Ποιότθτασ Ηωισ με αρ. πρωτ.  6972/4978 τθσ 21/3/2017  

 
 Με βάςθ και τα παραπάνω ςτθν παροφςα μελζτθ περιλαμβάνονται  όλοι οι Δικαιοφχοι Εργαηόμενοι (Δθμοςίου 
Δικαίου , Αορίςτου  οριςμζνου χρόνου , οι εργαηόμενοι ςτα δφο Κοινωφελι προγράμματα  απαςχόλθςθσ 
πρϊτου Αϋ κφκλου ) ενϊ γίνεται πρόβλεψθ και των α) Δικαιοφχων εργαηομζνων (μόνιμο τακτικό προςωπικό) 
που ζχει διατεκεί για διοριςμό και προβλζπονται να διοριςτοφν ςτον Διμο το επόμενο διάςτθμα κακϊσ επίςθσ 
και των β) εργαηόμενων δικαιοφχων του Δεφτερου Β’ κφκλου απαςχόλθςθσ. θμειϊνεται ότι για τον Β’ κφκλο 
απαςχόλθςθσ  είναι γνωςτόσ ο αρικμόσ των απαςχολουμζνων, αλλά ωσ ςιμερα δεν ζχουν οριςτικοποιθκεί οι 
Θζςεισ και οι ειδικότθτεσ των απαςχολουμζνων που  προβλζπεται να απαςχολθκοφν το 2017- 2018 . Για αυτοφσ 
τουσ λόγουσ ςτθν παροφςα μελζτθ προβλζπονται ειδικότθτεσ ίδιεσ με αυτζσ του Α’ κφκλου και για τα δφο 
προγράμματα απαςχόλθςθσ ωφελουμζνων (Διμου , Hotspot χιςτοφ ). Θ προμικεια των παραπάνω ειδϊν Β 
κφκλου κα γίνει ςε επόμενεσ φάςεισ και  κατά τισ προςλιψεισ  τουσ  οι οποίεσ γίνονται ςταδιακά και μπορεί να 
διαρκζςουν  και  ςτο ζτοσ 2018 . Ενϊ τα απαιτοφμενα ποςά αν χρειαςτοφν αυξομείωςθ κα τακτοποιθκοφν με 
αναμόρφωςθ ςτουσ προχπολογιςμοφσ του 2017 και 2018.  

 
Θ διάρκεια  τθσ προμικειασ και τθσ ςφμβαςθσ κα είναι για ζνα ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και 
είναι δυνατόν να γίνεται και τμθματικά και ςτα είδθ και τισ ποςότθτεσ. 
Είναι δυνατι θ αυξομείωςθ των ποςοτιτων των ανωτζρω ειδϊν, χωρίσ υπζρβαςθ του προχπολογιςμοφ. 
Οι τιμζσ προζκυψαν φςτερα από ζλεγχο που ζγινε ςτισ τιμζσ του ελεφκερου εμπορίου και ζτςι 
τοποκετικθκαν ςτον προχπολογιςμό. 
Θ προμικεια όλων των ειδϊν κα γίνει ςε ομάδεσ όπωσ περιγράφονται παρακάτω ςτθν μελζτθ, και τα 
αντίςτοιχα ποςά κα πλθρϊνονται από τουσ αντίςτοιχουσ κωδικοφσ του προχπολογιςμοφ. 

 
Θ προμικεια κα εκτελεςτεί με ςυνοπτικό διαγωνιςμό και με κριτιριο τθν  πιο ςυμφζρουςα χαμθλότερθ 

προςφορά.  
Ο υνολικόσ ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ για τθν προμικεια των ειδϊν ατομικισ προςταςίασ 

περιλαμβάνοντασ  και τον Δεφτερο Β’ κφκλο και των δφο προγραμμάτων απαςχόλθςθσ ωφελουμζνων  
(Διμοσ, Κζντρο Χιλοξενίασ ΨΙΣΟΤ) ανζρχεται ςυνολικά χωρίσ τον Χ.Π.Α.  ςτο ποςό των  50.831,20  ευρϊ   ο 
Χ.Π.Α. ανζρχεται ςτο ποςό των 12.199,49 ευρϊ και  θ υνολικι Δαπάνθ ςτο ποςό των 63.030,69  Ευρϊ  τα 
ποςά αυτά κα εγγραφοφν ςτον προχπολογιςμό.  

Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ  χωρίσ τον  Β’ κφκλο και των δφο προγραμμάτων ανζρχεται χωρίσ τον 
Χ.Π.Α.  ςτο ποςό  των 34.482,70  €  ο Χ.Π.Α. ανζρχεται ςτο ποςό των 8.275,85  € και  θ ςυνολικι Δαπάνθ ςτο 
ποςό των 42.758,55  Ευρϊ και κα βαρφνει τον προχπολογιςμό του Διμου μασ για το οικονομικό ζτοσ 2017 
όπωσ φαίνεται ςτουσ  παρακάτω  κωδικοφσ και με τα αναφερόμενα ποςά. 

 
   

           Κωδικόσ         Ποςό ςε € 
 

ΚΪΔΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ    ΚΑ  15.6063.0002      1.261,08   
ΚΑ  15.6063.0005     1.084,26   

ΚΑ   20.6063.0001  14.934,56  
ΚΑ  20.6063.0005   11.352,20   
ΚΑ  30.6063.0001     2.930,12   
ΚΑ  30.6063.0004     6.689,92 
ΚΑ  35.6063.0001     3.360,65 
ΚΑ  35.6063.0005     1.145,76   
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Οι κωδικοί του προχπολογιςμοφ  που προβλζπονται για τον Δεφτερο Β’ κφκλο και των δφο  κοινωφελϊν  

προγραμμάτων απαςχόλθςθσ με επιπρόςκετα ποςά για τον Β’ κφκλο είναι : 
 

ΚΪΔΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ     
ΚΑ  15.6063.0005     1.084,26  € 
ΚΑ  20.6063.0005   11.352,20  € 
ΚΑ  30.6063.0004     6.689,92  € 
ΚΑ  35.6063.0005     1.145,76  € 
 

Τπενκυμίηουμε ότι οι κωδικοί και τα ποςά για τον Δεφτερο Β’ κφκλο κα οριςτικοποιθκοφν μετά από 
αναμόρφωςθ του προχπολογιςμοφ του 2017 . 

 
 

Πζραμα  10 Μαρτίου  2017 
 

Ο υντάξασ 
 Προϊςτάμενοσ Σμιματοσ 

 Περιβάλλοντοσ Μελετϊν & Ζργων 
 
 

 
Τποκζςιμοσ Κων/νοσ 

Πολιτικόσ Μθχανικόσ Σ.Ε. 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΘΜΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ 
Δ/ΝΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ–ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΗΪΘ 
Σμιμα Περιβάλλοντοσ Μελετϊν & Ζργων 

 
 
 
 
 
 
ΜΕΛΕΣΘ:  Προμικεια Μζςων Ατομικισ  
                        Προςταςίασ,   ζτουσ 2017 
 
Αρ. Μελ:  4  /2017 

 
  

 

ΣΕΧΝΙΚΕ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  
 

Cpv :  18100000-0 (ρουχιςμόσ επαγγελματικήσ χρήςησ ) 
 
Οι παρακάτω προδιαγραφζσ είναι ςφμφωνα με τισ Κ.Τ.Α. (αρ. πρωτ. 53361/2-10-2006) (ΧΕΚ 1503/11-10-06 & 
990/28-05-08 ΣΒ') κακϊσ και με το Π. Δ/μα 396 ΧΕΚ Α, 220, 1994 «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ 
για τθ χριςθ από τουσ εργαηόμενουσ εξοπλιςμϊν ατομικισ προςταςίασ κατά τθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν 
οδθγία του υμβουλίου 89/656/ΕΟΚ», και τθν Τ.Α. Β4373/1205/1993 «υμμόρφωςθ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ με 
τθν 89/686/ΕΟΚ Οδθγία του υμβουλίου τθσ 21θσ Δεκεμβρίου 1989 για τθν προςζγγιςθ των νομοκεςιϊν των 
κρατϊν μελϊν ςχετικά με τα μζςα ατομικισ προςταςίασ (ΧΕΚ 187/Β/23-3-93)  δίνονται ωσ παροχι μζςων ατομικισ 
προςταςίασ ςε δικαιοφχουσ των Ο.Σ.Α. και ζχουν τθν ςφμφωνθ γνϊμθ του Σεχνικοφ Αςφαλείασ, ι γιατροφ εργαςίασ  
 
Όλα τα ΜΑΠ πρζπει να φζρουν πάνω τουσ, τθν ςιμανςθ CE, τουσ κωδικοφσ των προτφπων που ικανοποιοφν, τα 
αντίςτοιχα εικονόςθμα  για τουσ κινδφνουσ από τουσ οποίουσ προςτατεφουν κακϊσ και το επίπεδο προςταςίασ, 
επίςθσ τον προμθκευτι, τον κωδικό προϊόντοσ,  το ζτοσ καταςκευισ όπου αυτό προβλζπεται, και να ςυνοδεφονται 
από οδθγίεσ χριςθσ και ςυντιρθςθσ ςτα Ελλθνικά.  
 
Οι προδιαγραφζσ των προςφερόμενων ατομικϊν μζςων προςταςίασ περιγράφονται αναλυτικά  ςτθν Κ.Τ.Α. (αρ. 
πρωτ. 53361/2-10-2006, ΧΕΚ 1503/11-10-06) τισ οποίεσ και κα πρζπει να καλφπτουν κατ ελάχιςτο ενϊ κα  πρζπει 
να καλφπτουν και τισ παρακάτω  προδιαγραφζσ.  
 
1. Γάντια από νιτρίλιο για  εργαςίεσ που απαιτείται προςταςία από ιςχυρά χθμικά ι μικροοργανιςμοφσ όπωσ ςτθν 
κακαριότθτα, ςε εργαςίεσ κιπων και ςε ψεκαςμοφσ  και ειδικότερα εργάτεσ αποκομιδισ  απορριμμάτων, 
οδοκακαριςτζσ , οδθγοφσ απορριμματοφόρων, εργάτεσ κιπων,  εργάτεσ, Ψαρακτθριςτικά: Μικοσ περίπου 30cm. 
Πάχοσ 0,5 mm. 
Τλικό καταςκευισ νιτρίλιο με εςωτερικι επζνδυςθ από ανκιδρωτικό υλικό. 
Ελάχιςτα επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν 3,1,0,1  
Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374 

 
 
2. Γάντια Δερματοπάνινα, για απαςχολοφμενουσ ςε εργαςίεσ ςτισ οποίεσ απαιτείται προςταςία από απλοφσ 
μθχανικοφσ κινδφνουσ (τριβζσ, ςυμπιζςεισ, εκδορζσ) ζε ζηεγλό πεξηβάιινλ όπωο εξγαδόκελνη : εργάτεσ 
κακαριότθτασ, οδθγοί απορριμματοφόρων, εργάτεσ κιπων, κθπουροί, εργάτεσ, τεχνίτεσ, βοθκοί  οικοδόμοι και 
εργαηόμενοι ςε τεχνικά ζργα (ελαιοχρωματιςτζσ, υδραυλικοί , οικοδόμοι, ςιδεράδεσ κλπ) 
Πρότυπα:  
ΕΝ 388,420 κε επίπεδα κεραληθώλ αληνρώλ (2,1,2,2). 2 (ηξηβή),1(θνπή µε ιεπίδα), 2 (δηάζρηζε),2 

(δηάηξεζε)  

17REQ006066939 2017-04-13



6 

 

Σήµαλζε: CE, Πξνκεζεπηήο, Κωδηθόο πξνϊόληνο, Έηνο θαηαζθεπήο, Εηθνλόζεµν πξνζηαζίαο από 

µκεραληθνύο θηλδύλνπο. 

Χαξαθηεξηζηηθά:  
Μικοσ 20-25 εκ. πάχοσ 1-1,2 mm το εμπρόσ μζροσ του γαντιοφ και τα δάχτυλα από βόειο δζρμα και το πίςω μζροσ 
από βαμβακερό φφαςμα.  

 
3.  Γάντια ελαςτικά  Κατάλλθλα για τουσ εργαηόμενουσ ςτισ υπθρεςίεσ κακαριςμοφ,  πλφςιμο, επιςκευζσ, από 
Χυςικό Ελαςτικό με επζνδυςθ Flock  πάχουσ τουλάχιςτον 0,3mm  
Πρότυπα : EN 374 CAT I, Μικουσ περίπου 30 cm 
Σήµαλζε: CE, Πξνκεζεπηήο, Κωδηθόο πξνϊόληνο, Έηνο θαηαζθεπήο, Εηθνλόζεµν πξνζηαζίαο από 

κεραληθνύο θηλδύλνπο. 

 
 
4. Γάντια ελαςτικά μιασ χριςθσ, για προςταςία ζναντι χθμικϊν ουςιϊν ι μικροοργανιςμϊν.  
Ψαρακτθριςτικά: Μικοσ περίπου 20 cm, καταςκευι από Νιτρίλιο, θ ςυςκευαςία να είναι ςε κουτί των 100 τεμαχίων 

 
Σήµαλζε: CE, Πξνκεζεπηήο, Κωδηθόο πξνϊόληνο, Έηνο θαηαζθεπήο, Εηθνλόζεµν πξνζηαζίαο από ρεκηθέο 

νπζίεο θαη κηθξννξγαληζκνύο. 

Πρότυπα: ΕΝ 374.  
 

5. Γάντια  υγκολλθτϊν . Γάντια θλεκτροςυγκόλλθςθσ, τα οποία παρζχουν προςταςία ςε εργαςίεσ ςυγκολλιςεων 
από μθχανικοφσ κινδφνουσ, επαφι με κερμότθτα και από μικρζσ εκτοξεφςεισ λειωμζνων μετάλλων.  
Πρότυπα: ΕΝ 388 , 420,407, με επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν (3,3,3,3) και επίπεδα κερμικϊν αντοχϊν 3, 1, 3, 1, 4, Ψ  
 
Ψαρακτθριςτικά: Μικοσ περίπου 30-35cm, να είναι καταςκευαςμζνα από ειδικό επεξεργαςμζνο δζρμα με 
εςωτερικι επζνδυςθ. 
Σήµαλζε: CE, Πξνκεζεπηήο, Κωδηθόο πξνϊόληνο, Έηνο θαηαζθεπήο, Εηθνλόζεµν πξνζηαζίαο από 

κεραληθνύο θηλδύλνπο θαη από ζεξκόηεηα.  

 
6. Γάντια Μονωτικά  προςταςίασ από θλεκτρικό ρεφμα, για εργαςίεσ θλεκτρολόγων ςε χαμθλι τάςθ.  
Πρότυπα: ΕΝ 60903 – IEC 903, Class 0  
Ψαρακτθριςτικά: Μικοσ περίπου 30cm, καταςκευι από ςυνκετικό υλικό χωρίσ ραφζσ 
Σήµαλζε:  

CE, Πξνµεζεπηήο, Κωδηθόο πξνϊόληνο, αξηζκόο ζεηξάο, Έηνο θαηαζθεπήο,  

00 Πξνζηαζία κέρξη 500 V),  αναφζρεται ο καταςκευαςτισ, RC ( αυξθμζνθ μθχανικι αντοχι , αντοχι ςε όηον, 
οξζα. Πετρελαιοειδι, ψφχοσ ) , ο αρικμόσ ςειράσ, ο κωδικόσ εργαςτθρίου πιςτοποίθςθσ, ζτοσ και μινασ καταςκευισ 
κακϊσ και ςιμα Διεκνοφσ Θλεκτροτεχνικισ Επιτροπισ (ΙΕC).   
 
7. Γάντια  PVC  για  πετροχθμικά, για τουσ απαςχολοφμενουσ ςε καφςιμα, ςυνεργεία , γάντι με PVC επικάλυψθ και 
εςωτερικι επζνδυςθ βαμβάκι Μικοσ 25-35 εκ. 
Πρότυπα: EN388, EN374 CATIII 
Πεδίο χριςθσ: Όταν απαιτείται προςταςία από χθµικοφσ, µμθχανικοφσ και βιολογικοφσ κινδφνουσ, ςε κακαριςμοφσ 
κάδων, ςε νεκροταφεία 
Ψαρακτθριςτικά: Γάντι με PVC επικάλυψθ και  εςωτερικι επζνδυςθ βαμβάκι Μικοσ 25-35 εκ.  

  
πάχοσ 1 mm. Τλικό καταςκευισ PVC και εςωτερικι επζνδυςθ από ανκιδρωτικό υλικό. Ελάχιςτα επίπεδα 
µμθχανικϊν αντοχϊν 3, 1, 2, 1, • 3 (τριβι) • 1 (κοπι µε λεπίδα) • 2 (διάςχιςθ) • 1 (διάτρθςθ)  
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ιµανςθ: • CE • Προµθκευτισ,  Κωδικόσ προϊόντοσ,  Ζτοσ καταςκευισ • Εικονόςθµο προςταςίασ από τουσ 
κινδφνουσ και οι κωδικοί 3,1,2,1 
 

8. Κράνθ αςφαλείασ  για εργαηόμενουσ ςε χϊρουσ όπου εκτελοφνται  εργαςίεσ ςε διαφορετικά επίπεδα , 
εργοταξιακζσ  δραςτθριότθτεσ, θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ,  κοπζσ δζντρων και χϊρουσ που υπάρχει κίνδυνοσ 
κτυπιματοσ τθσ κεφαλισ.  
Πρότυπα, EN 397, EN166- 1B-9 AS,AF, αεριηόμενο.  
Ψαρακτθριςτικά, το εξωτερικό κζλυφοσ να είναι από ελαφρφ ςυνκετικό υλικό, αεριηόμενο να υπάρχουν οπζσ 
αεριςμοφ που κα διευκολφνουν τθν κυκλοφορία του αζρα, να διακζτει υφαςμάτινουσ ιμάντεσ του κεφαλοδζματοσ 
και κοχλία ρφκμιςθσ προςαρμογισ ςτθν κεφαλι, υποδοχι για ωτοαςπίδεσ (International), υποςιάγωνο & αςπίδα 
προςϊπου, ςτον ιμάντα προςϊπου ανκιδρωτικι μαλακι επζνδυςθ θ οποία να αντικακίςταται και να πλζνεται,  να 
παρζχει προςταςία από θλεκτρικό ρεφμα  (440 vac) να ζχει καταςκευαςτεί το πολφ ζνα χρόνο πριν από τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ προμικειασ, να αναγράφονται ςτο κράνοσ ο καταςκευαςτισ, ο κωδικόσ προϊόντοσ  και το ζτοσ 
καταςκευισ.  
 
9.  Αςπίδιο με πλζγμα προςταςίασ  για κλαδζματα με χριςθ βενηινοπρίονου ι  μθχανθμάτων  κοπισ (χορτοκοπτικά 
κλπ) .  
Πεδίο χριςθσ: ε κλαδζματα  αλλά και για  οποιαδιποτε χριςθ μθχανθμάτων κιπου χρειάηεται προςταςία  τθσ 
κεφαλισ.  

Ψαρακτθριςτικά: Οπτικόσ δίςκοσ, με μεταλλικό πλζγμα. Θ προςαρμογι ςτο κεφάλι επιτυγχάνεται με ειδικό 
ςτιριγμα.  
Πρότυπα ΕΝ 166  
ιμανςθ:  
• το ςτιριγμα:  
• CE  
• Καταςκευαςτισ, Ζτοσ καταςκευισ.  
• F Μθχανικι αντοχι  
• τον οπτικό δίςκο:  
• 1 Οπτικι κλάςθ  
• F 
 
10. Κράνοσ με ενςωματωμζνο αςπίδιο προςταςίασ από θλεκτρικό τόξο 

Πεδίο χριςθσ: ε θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ 
Ψαρακτθριςτικά: Θ διάταξθ κα αποτελείται από κράνοσ προςταςίασ με ενςωματωμζνο αςπίδιο προςταςίασ,  
(πρόκεμα) από θλεκτρικό τόξο ςτο εςωτερικό του κράνουσ με ςτρογγυλεμζνεσ άκρεσ το οποίο είναι δυνατό να 
κατεβαίνει και να καλφπτει το πρόςωπο του χριςτθ, κακϊσ και διάταξθ χειριςμοφ μζςω τθσ οποίασ ο χριςτθσ κα 
ανεβάηει ι κα κατεβάηει το αςπίδιο κατά τθν κίνθςθ, με ςτρογγυλεμζνεσ άκρεσ και κα καλφπτει τισ απαιτιςεισ του 
ΕΝ 166 ωσ εξισ:  
• Ο βακμόσ κλίμακασ κα είναι 2 - 1.2 ι 3 - 1.2.  
• Θ οπτικι κλάςθ κα είναι, το πολφ, 2.  
• Θ μθχανικι αντοχι κα είναι επιπζδου κροφςθσ χαμθλισ ενζργειασ, τουλάχιςτον (ςφμβολο F).  
• Θα ζχει προςταςία ζναντι τριβισ (ςφμβολο Κ) και προςταςίασ ζναντι κάμβωςθσ (ςφμβολο Ν).  
• Θα ζχει τθ ςιμανςθ προςταςίασ από θλεκτρικό τόξο (8)  
Θ διάταξθ προςαρμογισ του προκζματοσ ςτο κράνοσ, κα προςαρμόηεται αςφαλϊσ ςτθ περίμετρο του κράνουσ. Θα 
ζχει ςφςτθμα ανφψωςθσ για τθ ρφκμιςθ του προκζματοσ ςτο φψοσ που επικυμεί ο χριςτθσ και δεν κα ζχει 
μεταλλικά μζρθ.  
Θ ςιμανςθ του κα είναι  
• Σο ςφμβολο προςταςίασ από θλεκτρικό τόξο (8) κα είναι ςχιματοσ ορκογϊνιου παραλλθλόγραμμου • Θ μθχανικι 
αντοχι κα είναι επιπζδου κροφςθσ χαμθλισ ενζργειασ, τουλάχιςτον (ςφμβολο F).  Προςταςία από θλεκτρικό ρεφμα: 
440 vac  
Κεφαλόδεμα με κατακόρυφουσ ιμάντεσ από πλεκτζσ ςυνκετικζσ ίνεσ και ιμάντεσ μετϊπου και αυχζνα από 
ςυνκετικό υλικό χαμθλισ πυκνότθτασ. Θ προςαρμογι μικουσ ιμάντα αυχζνα  γίνεται με κοχλία ρφκμιςθσ που 
βρίςκεται ςτο πίςω μζροσ του ιμάντα αυχζνα. Τποςιάγωνο με ρυκμιςτι μικουσ. Βαμβακερόσ ιμάντασ 
απορρόφθςθσ ιδρϊτα ςτο μζτωπο και ςτον αυχζνα. το εξωτερικό τμιμα του κελφφουσ  υπάρχει θ διάταξθ με τθν 
οποία ρυκμίηεται θ κζςθ του αςπιδίου.  
Αςπίδιο: Οπτικι κλάςθ: κατθγορία 1 (περιοριςμζνθ διάρκεια χριςθσ) Βακμόσ κλίμακασ: 2-1.2,  Μθχανικι αντοχι: 
κατθγορία Β (κροφςθ μζςθσ ενζργειασ), Προςταςία από θλεκτρικό τόξο: κατθγορία 8, Προςταςία από κάμβωςθ: 
κατθγορία Ν, Αντοχι ςε τριβι: κατθγορία Κ 
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ιμανςθ: CE, καταςκευαςτισ, ζτοσ καταςκευισ. διθλεκτρικι αντοχι: 440 vac. 
Πρότυπα: ΕΝ 379:1995 (κράνοσ), ΕΝ 166:2001 (αςπίδιο), EN 50365:2002 
 
11.  Αςπίδιο προςταςίασ από μθχανικοφσ και χθμικοφσ κινδφνουσ .  Αςπίδιο προςταςίασ μθχανικοφσ και χθμικοφσ 

κινδφνουσ και υγρά 
Ψαρακτθριςτικά : Οπτικόσ δίςκοσ , με προςταςία ζναντι υγρϊν ουςιϊν , επαρκι μθχανικι αντοχι , με αντοχι ζναντι 
τριβισ και κάμβωςθσ . Θ προςαρμογι ςτο κεφάλι επιτυγχάνεται με ειδικό ςτιριγμα . 
Πρότυπα ΕΝ 166 
 ιμανςθ : 

o το ςτιριγμα 
o CE 
o Καταςκευαςτισ , ζτοσ καταςκευισ 
o F μθχανικι αντοχι 
o τον οπτικό δίςκο : 
o 1 οπτικι κλάςθ 
o F μθχανικι αντοχι 
o 3 Προςταςία από υγρζσ χθμικζσ ουςίεσ 
o Ν προςταςία ζναντι κάμβωςθσ 
o Κ προςταςία ζναντι τριβισ 

 
 
12 .  Ανακλαςτικά γιλζκα, με τυπωμζνο λογότυπο του Διμου εμπρόσ (ΔΘΜΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ) και πίςω (ΔΘΜΟ 
ΠΕΡΑΜΑΣΟ-Δ/ΝΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ-ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΗΪΘ), για τουσ απαςχολοφμενουσ ςε εργαςίεσ ςε οδοφσ 
δρόμουσ και κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και ςε  εργαςίεσ  όπωσ αςφαλτοςτρϊςεισ, τεχνικά ζργα ςε οδοφσ, εργαςίεσ 
κιπων, υδραυλικοφσ, οδοκακαριςτζσ, οδθγοφσ και εργάτεσ ςυγκομιδισ και αποκομιδισ απορριμμάτων.  
Πρότυπα: ΕΝ 471 κλάςθ 1: 2  
Ψαρακτθριςτικά: Να είναι με ζντονο διακρινόμενο κίτρινο ι πορτοκαλί χρϊμα με αναπνζων αεριηόμενο διχτυωτό το 
άνω μζροσ του γιλζκου, με δυο λουρίδεσ αντανακλαςτικζσ και μζγεκοσ από S ζωσ 5XL. 

 
13 .  Αντανακλαςτικοί  κϊνοι  ςιμανςθσ 
Οι κϊνοι κα χρθςιμοποιοφνται ωσ υλικά οδικισ ςιμανςθσ, όπου είναι αναγκαίο να διακόπτεται θ κυκλοφορία. Θα 
είναι πλιρωσ αντανακλαςτικοί (με εναλλαςςόμενουσ λευκοφσ και κόκκινουσ δακτυλίουσ). 
Σεχνικά χαρακτθριςτικά 
Τλικό καταςκευισ: καουτςοφκ 
Υψοσ: 50 cm 
Βάροσ: 2,2 - 2,4 Kg Μορφι: 
Θα ζχουν τετραγωνικι βάςθ ςχεδιαςμζνθ με τρόπο που να επιτρζπει τθν απόλυτθ ιςορροπία. Θα είναι δυνατόν να 
τοποκετθκεί ο ζνασ επάνω ςτον άλλο με τρόπο που το ςυνολικό φψοσ να μθν υπερβαίνει το 20% του αρχικοφ. το 
επάνω μζροσ κα υπάρχει οπι για τθν μεταφορά και τθν εναπόκεςι τουσ. 
Ψρωματιςμόσ 
Θ κόκκινθ μθ αντανακλαςτικι επιφάνεια κα ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του χρωματομετρικοφ ςυςτιματοσ τθσ CIE 15,2 
(1986) με πρότυπο φωτιςτικό D 65, γεωμετρία 45/0 με τισ ακόλουκεσ τιμζσ ςυντεταγμζνων.  
 

Ψρϊμα  1  2 3  4   Παρ/θασ  Χωτεινότθτασ β  

X  Ω X Ω X Ω X  Ω 

Κόκκινο  0,690  0,310  0,575  0,316  0,521  0,371  0,610  0,390  > 0,11  

          

 

1 2 3 4 Παρ/θασ  Χωτεινότθτασ β 

Αντανακλαςτικι μεμβράνθ  
Θ αντανακλαςτικι μεμβράνθ κα είναι τφπου II κατά τθν ΤΑ 16832 (ΤΠΕΨΪΔΕ ΧΕΚ 954 / 86).  
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Θ επικόλλθςθ τθσ μεμβράνθσ ςτον κϊνο κα είναι ςφμφωνθ με το ςχζδιο ευρωπαϊκοφ προτφπου CEN TC 226 Ν 143 Ε 
(§7.8) ι ιςοδφναμο εκνικό πρότυπο.  
Ο κϊνοσ κα ανταποκρίνεται ςτισ μθχανικζσ αντοχζσ των § 7.4, 7.5 & 7.6 του ανωτζρω προτφπου ι άλλου 
ιςοδφναμου προτφπου.  
Θα ζχει ζγκριςθ από αρχι κράτουσ - μζλουσ τθσ Ε. Ε.  
Θα ζχει ςιμανςθ ςτθ βάςθ με τον καταςκευαςτι και τον αρικμό ζγκριςθσ. 
 

14.  Ποδιζσ ςυγκολλθτϊν  Ποδιές ζσγκολληηών, ποδιά για προζηαζία ηλεκηροζσγκολληηών από πσρίματο 
δζρμα μόςχου  
Πεδίο χριςθσ : ςυγκολλιςεισ  
Ψαρακτθριςτικά :  
Ποδιζσ από ειδικά επεξεργαςμζνο πυρίμαχο δζρμα (κροφτα)  
Πρότυπα ΕΝ 370 ιμανςθ :  CE  

Καταςκευαςτισ , κωδικόσ προϊόντοσ εργαςτιριο πιςτοποίθςθσ, ζτοσ καταςκευισ                       
Εικονόςθμο προςταςίασ από κερμότθτα  
 
15.  τολζσ προςταςίασ από  χθμικά μίασ χριςθσ 
Ολόςωμθ φόρμα με κουκοφλα. Κατάλλθλθ για εργαηόμενουσ ςε ςυντθριςεισ, κακαριςμοφσ, επεμβάςεισ ζκτακτθσ 
ανάγκθσ, ψεκαςμοφσ με φυτοφάρμακα/ εντομοκτόνα.  
Πρότυπα: ΕΝ 340. 
 
16. Θμιάρβυλα αςφαλείασ  S2. Για τουσ εργάτεσ γενικϊν κακθκόντων, βοθκθτικζσ εργαςίεσ κακαριότθτασ , 
οδθγοφσ, χειριςτζσ, εργάτεσ, τεχνίτεσ, βοθκοφσ  οικοδόμουσ, και εργαηόμενουσ ςε τεχνικά ζργα (ελαιοχρωματιςτζσ, 
υδραυλικοί , οικοδόμοι, ςιδεράδεσ κλπ),.  
Πρότυπα: ΕΝ 345 , S2  
Ψαρακτθριςτικά παξαγωγήο : Αδιάβροχα με ςυνκετικό πλαςτικό προςτατευτικό για προςταςία των δακτφλων, 
ελαφριά, προςταςία τθσ ςόλασ ζναντι διάτρθςθσ με ςυνκετικό κάλυμμα, αντιολιςκθτικισ καταςκευισ και ςόλα με 
θμερομθνία τουλάχιςτον τελευταίου τετράμθνοφ 2016. Θα προτιμθκοφν θμιάρβυλα ευρωπαϊκισ καταςκευισ 
 
17. Θμιάρβυλα αςφαλείασ S3. Για τουσ εργάτεσ κακαριότθτασ ςε απορριμματοφόρα, οδοκακαριςτζσ , οδθγοφσ 
απορριμματοφόρων, εργάτεσ κιπων, κθπουροφσ, εργάτεσ, τεχνίτεσ, ,οικοδόμουσ, και εργαηόμενουσ ςε τεχνικά ζργα 
(ελαιοχρωματιςτζσ, υδραυλικοί , οικοδόμοι, ςιδεράδεσ κλπ),.  
Πρότυπα: ΕΝ 345 ,  S3  
Σο ςφμβολο S3 που ςυμβολίηει  
• Προςταςία δακτφλων  
• Απορρόφθςθ μθχανικισ ενζργειασ ςτθ φτζρνα  
• Τδατοπερατότθτα και απορρόφθςθ νεροφ  
• Προςταςία τθσ ςόλασ ζναντι διάτρθςθσ  
• Αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ  
• ςτθ ςόλα oil resistant 
Ψαρακτθριςτικά παξαγωγήο : Αδιάβροχα με ςυνκετικό  κάλυμμα για προςταςία των δακτφλων, απορρόφθςθ 
μθχανικισ ενζργειασ ςτθν φτζρνα, ελαφριά, προςταςία τθσ ςόλασ ζναντι διάτρθςθσ με ςυνκετικό κάλυμμα, 
αντιολιςκθτικισ καταςκευισ και ςόλα με θμερομθνία τουλάχιςτον τελευταίου τετραμινου 2016. Θα προτιμθκοφν 
θμιάρβυλα ευρωπαϊκισ καταςκευισ 
 
18. Θμιάρβυλα αςφαλείασ με προςταςία ζναντι θλεκτρικοφ ρεφματοσ ΕΝ 347. Για τουσ θλεκτρολόγουσ και τουσ 
επιβλζποντεσ θλεκτρολογικϊν εργαςιϊν.  
Πρότυπα: ΕΝ ISO 20345: 2011 , SB, E, P, WRU, HRO, FO, SRC  
Ψαρακτθριςτικά: Αδιάβροχα, αναπνζων εςωτερικό, προςταςία δακτφλων, με κερμικι μόνωςθ τθσ ςόλασ , 
απορρόφθςθ μθχανικισ ενζργειασ ςτθν φτζρνα, με υποςτθρικτικό GEL ςτο μετατάρςιο, πρζπει να μπορεί να 
ανταπεξζλκει τθ δοκιμι θλεκτρικισ αντοχισ ςε 18.000 V για 1min 0,25mA με θλεκτρικι αντίςταςθ ςόλασ 
>2000MOhm 
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19. Καπζλα : ςτουσ εργαηόμενουσ ςε εργαςίεσ υπαίκρου ιδίωσ τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ όπωσ  οδοκακαριςτζσ, 
εργάτεσ ςυγκομιδισ και αποκομιδισ απορριμμάτων, εργάτεσ κιπων, ςτουσ κθπουροφσ και ςτουσ απαςχολοφμενουσ 
ςτθ ρίψθ αςφάλτου. 
Ψαρακτθριςτικά: 
Καπζλα τφπου τηόκεϊ θ και άλλου τφπου, βαμβακερά ι από ςυνκετικό υλικό που κα παρζχουν επαρκι  προςταςία 
από τθν θλιακι ακτινοβολία ιλιο, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ Ε.Ε. 
 
20.  Γυαλιά  προςταςίασ  μάςκασ  τφπου (goggles).  Γυαλιά προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ κλειςτοφ τφπου 
goggle : Ψαρακτθριςτικά: από πολυκαρβονικό ι άλλο πολυμερζσ υλικό με οπτικό δίςκο αρκετά μεγάλο που να μθν 
εμποδίηει τθν ορατότθτα με αντικαμβωτικι επζνδυςθ, με αντοχι ζναντι τριβισ, με πλαίςιο ςτιριξθσ του οπτικοφ 
δίςκου με ιμάντα ςτερζωςθσ και προςαρμογι ςτο κεφάλι και οπζσ ζμμεςου αεριςμοφ. Σο πλαίςιο κα πρζπει να 
είναι από μαλακό PVC. Κατάλλθλα για απαςχολοφμενουσ ςε εργαςίεσ που απαιτείται για προςταςία από χθμικοφσ 
ι/και μθχανικοφσ κινδφνουσ όπωσ εργάτεσ και τεχνίτεσ κιπων (χριςθ φυτοφαρμάκων, εκτιναςςόμενα ςωματίδια), 
τεχνίτεσ οχθμάτων (χριςθ διαλυτϊν και καυςίμων, εκτιναςςόμενα ςωματίδια), θλεκτρολόγοι οχθμάτων (χριςθ 
υγρϊν μπαταριϊν, εκτιναςςόμενα ςωματίδια), ξυλουργοί (χριςθ βαφϊν και διαλυτϊν, εκτιναςςόμενα ςωματίδια), 
τεχνίτεσ μεταλλικϊν καταςκευϊν (χριςθ βαφϊν και διαλυτϊν, εκτιναςςόμενα ςωματίδια), ελαιοχρωματιςτζσ 
(χριςθ βαφϊν και διαλυτϊν, εκτιναςςόμενα ςωματίδια), οικοδόμοι. το πλαίςιο να αναφζρεται ο καταςκευαςτισ, 

μθχανικι αντοχι, προζηαζία από σγρές τημικές οσζίες και από ζκόνη. ηον οπηικό δίζκο να σπάρτει οπηική 

κλάζη, μητανική ανηοτή, προζηαζία ένανηι ηριβής, ανηιθαμβωηική επένδσζη.  
Πρότυπα: EN 166 (1F-AS)  3 4 9B ,1 B 9 K N CE 
Πεδίο χριςθσ: ε εργαςίεσ που απαιτοφν προςταςία από χθμικζσ ουςίεσ (υγρζσ ι ςκόνεσ) ι και από μθχανικοφσ 
κινδφνουσ (τροχόσ, τόρνοσ κα)  
ιμανςθ:  
• το πλαίςιο:  
• CE  
• Καταςκευαςτισ, Ζτοσ καταςκευισ.  
• Β Μθχανικι αντοχι  
• 3 Προςταςία από υγρζσ χθμικζσ ουςίεσ.  
• 4 προςταςία από ςκόνθ.  
• τον οπτικό δίςκο:  
• 1 Οπτικι κλάςθ  
• Β Μθχανικι αντοχι  
• Κ προςταςία ζναντι τριβισ  
• Ν Αντικαμβωτικι επζνδυςθ  
• 9 προςταςία από λειωμζνα μζταλλα 
 
21. Γυαλιά Προςταςίασ από θλιακι ακτινοβολία για  εργαςίεσ ςτο φπαικρο τουσ κερινοφσ μινεσ. 
Ψαρακτθριςτικά: Οπτικόσ δίςκοσ, με προςταςία ζναντι θλιακισ ακτινοβολίασ, επαρκι μθχανικι αντοχι, με 
αντοχι ζναντι τριβισ και βραχίονεσ ςτιριξθσ ρυκμιηόμενου μικουσ για καλφτερθ προςαρμογι. Πρότυπα ΕΝ 
166,169 ιμανςθ: 
• τουσ βραχίονεσ: CE, Καταςκευαςτισ, Ζτοσ καταςκευισ,  F  Μθχανικι αντοχι 
• τον οπτικό δίςκο:1 Οπτικι κλάςθ, 6_2 ι 6−2,5 που ςυμβολίηει τθ δυνατότθτα απορρόφθςθσ τθσ θλιακισ 
ακτινοβολίασ, ςυμπεριλαμβανομζνου του υπζρυκρου φάςματοσ,  F Μθχανικι αντοχι,  Κ προςταςία ζναντι τριβισ. 
 
22. Μάςκα κεφαλισ για θλεκτροςυγκολλθτζσ  
Ψαρακτθριςτικά: Μάςκα που καλφπτει όλο το πρόςωπο με οπτικοφσ δίςκουσ που απορροφοφν τθν ακτινοβολία των 
ςυγκολλιςεων.  Ϊσ υλικό καταςκευισ είναι προτιμότερο το fiberglass. Οι ζγχρωμοι οπτικοί δίςκοι προςταςίασ 
πρζπει να μποροφν να αλλάηουν χρθςιμοποιϊντασ κάκε φορά τθν κατάλλθλθ ςκίαςθ ανάλογα με το είδοσ τθσ 
εργαςίασ και τθν ζνταςθ του ρεφματοσ ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του προτφπου ΕΛΟΣ−ΕΝ 169 
Πρότυπο: ΕΝ 166,175 
ιμανςθ: 
• το πλαίςιο: 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Ζτοσ καταςκευισ. 
• F Μθχανικι αντοχι 
• τον οπτικό δίςκο: 
• 1 Οπτικι κλάςθ 
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• 9 ζωσ 14 βακμόσ ςκίαςθσ 
 
23. Χόρμεσ εργαςίασ , ςτολζσ προςταςίασ : ολόςωμθ φόρμα με τιράντεσ για τουσ οδοκακαριςτζσ, οδθγοφσ και 
εργάτεσ ςυγκομιδισ και αποκομιδισ απορριμμάτων, τουσ εργαηόμενουσ ςτουσ κιπουσ, και τουσ εργαηόμενουσ ςε 
μικροζργα, βαφζσ κ.λπ. 
Πρότυπα: ΕΝ 340, Type 4, 5, 6  
Ψαρακτθριςτικά: Ολόςωμεσ φόρμεσ εργαςίασ από βαμβακερό φφαςμα που να μθν μεταβάλλονται  οι διαςτάςεισ με 
το πλφςιμο και χρϊματοσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Διμου, φφαςμα ανκεκτικό ςτο ςχίςιμο και με καλι αναπνοι.  
και μζγεκοσ από S ζωσ 4ΨL .  
 
24.  Αδιάβροχεσ ςτολζσ.  
Για τουσ εργαηόμενουσ ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ ,εργαηόμενουσ ςε πλυντιρια ςυνεργείων  
Πρότυπα: ΕΝ 340, 467  
Ψαρακτθριςτικά: Μεγάλθ μθχανικι αντοχι, δφο τμθμάτων (ςακάκι και παντελόνι), κλείςιμο με φερμουάρ ι και 
Velcro, τςζπεσ εςωτερικζσ ι εξωτερικζσ, με κουκοφλα θ οποία όταν δεν χρθςιμοποιείται κα τοποκετείται ςε κικθ 
και μζγεκοσ από S ζωσ 4ΨL .  
25.   Μπουφάν  
Για τουσ εργαηόμενουσ ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ και για τθν προςταςία τουσ από δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ (κρφο, 
βροχι). Από αδιάβροχο και διαπνζον υλικό, με αποςπϊμενθ κουκοφλα ι κουκοφλα που κα κρφβεται ςτον γιακά και 
με φερμουάρ καλυπτόμενο. Επίςθσ κα πρζπει να ζχει τουλάχιςτον ςτθν πλάτθ και ςτα χζρια διπλι ανακλαςτικι 
ταινία. Σο μπουφάν κα πρζπει να ζχει μικοσ που να μθν ενοχλεί κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν (κοντό μπουφάν) 
και μζγεκοσ από S ζωσ 4ΨL .  
 
 26.  Μάςκα  οιόθιεξνπ  πξνζώπνπ  κε  θίιηξα   

Κυρίωσ μάςκα από ςυνκετικό υλικό με ιμάντεσ προςαρμογισ που κα καλφπτει όλο το πρόςωπο, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των οφκαλμϊν. Με επιλογι  κατάλλθλου φίλτρου, π.χ. το ΑΒΕΚ2 Ρ3 (χρϊματοσ καφζ, γκρι, 
κίτρινου, πράςινου και λευκοφ) που κα παρζχει προςταςία από όλουσ τουσ χθμικοφσ ρφπουσ ςε αζρια μορφι 
(οργανικά, ανόργανα, ατμοφσ οξζων, αμμωνία) και μικροοργανιςμοφσ. 

Με άνετο και αςφαλι ςχεδιαςμό, να εφαρμόηει τζλεια ςτο πρόςωπο με τθ βοικεια ανατομικά ςχεδιαςμζνου 
υποςιάγωνου 
Αποφυγι κολϊματοσ με τον ζλεγχο κατεφκυνςθσ τθσ ροισ του αζρα να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί με φίλτρο ι 
ςυςκευζσ παροχισ αζρα καταςκευαςμζνθ από εφκαμπτο και ανκεκτικό ςτα χθμικά υλικό 

Πξόηππα: ΕΝ 136 γηα ηε κάζθα θαη ΕΝ 141 γηα θίιηξα 

Σήκαλζε: Η κάζθα θαη ηα θίιηξα πξέπεη λα έρνπλ αλεμίηεια ηππωκέλα ηα εμήο: 

• CE 

• Καηαζθεπαζηήο, Κωδηθόο πξνϊόληνο, Έηνο θαηαζθεπήο (ζηα θίιηξα θαη ηελ εκεξνκελία ιήμεο). 

• Κωδηθόο Εξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο 

• Σηα θίιηξα ζα ππάξρεη θαη ρξωκαηηθόο θώδηθαο (θαθέ, γθξη, θίηξηλν, πξάζηλν θαη άζπξν) 

 
 
27. Χιλτρόμαςκα ςωματιδίων/ανακυμιάςεων FFP1. για τθν προςταςία αναπνοισ ςτουσ απαςχολοφμενουσ ςε 
εργαςίεσ αποκομιδισ απορριμμάτων (εργάτεσ και οδθγοί), οδοκακαριςτζσ, τεχνίτεσ και εργάτεσ κιπων, 
εργαηόμενοι κακαριςμοφ εςωτερικϊν χϊρων, και γενικά εργαςίεσ που απαιτοφν προςταςία από αδρανι ςκόνθ και 
ενοχλθτικζσ οςμζσ.  
Πρότυπα: EN 149 FFP1  
Ψαρακτθριςτικά: Με διπλό ιμάντα προςαρμογισ που κα καλφπτει μφτθ, ςτόμα και πθγοφνι.  
 
28.  Μάςκα FFP2 με Άνκρακα 

Πεδίο χριςθσ : Κατά τισ εργαςίεσ που απαιτοφν προςταςία  από ςκόνθ, ομίχλθ, ανακυμιάςεισ και δυςάρεςτεσ 
οςμζσ. 

Ψαρακτθριςτικά : Μάςκα µε ενςωματωμζνο φίλτρο κατακράτθςθσ ςκόνθσ από ςυνκετικό υλικό με ςτρϊμα 
άνκρακα, µε διπλό ιµάντα προςαρμογισ που κα καλφπτει µφτθ, ςτόµα και πθγοφνι, εφαρμόηοντασ µαλακά ςτο 
πρόςωπο χωρίσ να ερεκίηει. Θα φζρει επί πλζον και βαλβίδα εκπνοισ. Ψρειάηεται να µθ μειϊνει το οπτικό πεδίο και 
να επιτρζπει τθ χριςθ προςτατευτικϊν γυαλιϊν.  Αν τθρθκοφν οι κανόνεσ υγιεινισ µπορεί να χρθςιμοποιθκεί 
µζχρισ ότου ο χριςτθσ αντιλθφκεί ότι δυςχεραίνεται θ αναπνοι του.  
Πρότυπο : ΕΝ 149.  
ιµανςθ : Θ µάςκα και τα φίλτρα πρζπει να ζχουν ανεξίτθλα τυπωμζνα τα εξισ :  
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• CE.  
• FFP2. 
 • Καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ καταςκευισ (ςτα φίλτρα και θμερομθνία λιξθσ). 
 • Κωδικόσ εργαςτθρίου πιςτοποίθςθσ. 
 
29.   Χόρμα  προςταςίασ από  χθμικά  
Ολόςωμθ φόρμα με κουκοφλα. Κατάλλθλθ για εργαηόμενουσ ςε απολυμάνςεισ, βαφζσ  ελαιοχρωματιςτζσ και 
ψεκαςμοφσ ςτουσ κιπουσ με φυτοφάρμακα/ εντομοκτόνα. Ελαςτικι κουκοφλα, μπατηάκια και μζςθ. Χερμουάρ 
δφο κατευκφνςεων το οποίο καλφπτεται από αυτοκόλλθτο καπάκι. Πλεκτζσ μανςζτεσ. Προτεινόμενθ χριςθ: 
προςταςία ζναντι ςκόνθσ, οξζων, εκτόξευςθ αλκαλίων ι/ και διαλυτϊν και νεροφ 
ιµανςθ :  
• CE.  
• FFP2. 
 • Καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, εργαςτιριο πιςτοποίθςθσ, ζτοσ καταςκευισ  
• Κωδικόσ εργαςτθρίου πιςτοποίθςθσ 

 Εικονόςθμο προςταςίασ από πιτςιλίςματα χθμικϊν ουςιϊν 

 Κωδικοί προςταςίασ 4,5,6 
Πρότυπα: ΕΝ 340, ΕΝ 463 Type . 
 

Δείγματα 
  

Προκειμζνου να διαπιςτωκοφν και να αξιολογθκοφν πλθρζςτερα όλα τα τεχνικά ςτοιχεία των προςφερόμενϊν 
ειδϊν κακϊσ και θ ςυμμόρφωςθ του προσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, πρζπει, εντόσ 10 θμερϊν από τθν θμζρα του 
διαγωνιςμοφ οι διαγωνιηόμενοι επί ποινι αποκλειςμοφ ( χωρίσ άλλθ ειδοποίθςθ από τθν υπθρεςία ) να επιδείξουν 
τα δείγματα των ΜΑΠ που κα προςφζρουν και τα οποία κα είναι ίδια με τα προςφερόμενα, μζςα ςε ςακοφλα 
ξεχωριςτά το κάκε είδοσ, με αυτοκόλλθτο ταμπελάκι ςτο οποίο Θα αναγράφεται ο προμθκευτισ ο αφξων αρικμόσ 
του είδουσ (ςφμφωνα με τθν μελζτθ ) και οι προδιαγραφζσ του προϊόντοσ. 
 
Σα είδθ κα αξιολογθκοφν για τθν ποιότθτα και τθν μθχανικι αντοχισ από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ .Σα δείγματα 
των ΜΑΠ κα πρζπει να παραμείνουν ςτισ εγκαταςτάςεισ του Διμου ϊςτε να αξιολογθκοφν.  
Για τον λόγο αυτό επί ποινι αποκλειςμοφ κα υποβλθκεί από τουσ διαγωνιηόμενουσ και ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ 
αποδοχισ των ανωτζρω.  
Κάκε εργονομικά εξελιγμζνθ ι αιςκθτικι βελτίωςθ ςτα ΜΑΠ κα εκτιμθκεί ιδιαιτζρωσ από τθν επιτροπι 
αξιολόγθςθσ με τθν προχπόκεςθ ότι δεν κα αποκλίνει από τα βαςικά ςτοιχεία τθσ προαναφερόμενθσ Σεχνικισ 
Περιγραφισ & Προδιαγραφισ που αφοροφν ςφμφωνα με Ευρωπαϊκά Standard εκφραςμζνα κατά ΕΝ.  

 
 

ΣΕΧΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
  
Ο χρόνοσ ιςχφσ τθσ προςφοράσ κα είναι τουλάχιςτον ζνα ζτοσ  
 
Θ επιτροπι αξιολόγθςθσ του Διμου ζχει δικαίωμα να απορρίψει ζνα μζςο ατομικισ προςταςίασ εάν κρίνει ότι δεν 
είναι κατάλλθλο για το ςκοπό που προορίηεται .  
το διαγωνιςμό κα γίνονται δζκτεσ προςφορζσ για το ςφνολο των ειδϊν τθσ προμικειασ. Προςφορά που δεν κα 
αφορά το ςφνολο των ειδϊν τθσ προμικεια αλλά επιμζρουσ είδθ αυτισ κα απορρίπτεται ωσ μθ αποδεκτι.  
 
Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ διατθρεί το δικαίωμα να κρίνει τυχόν αποκλίςεισ από τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ 
προδιαγραφισ ωσ ουςιϊδεισ ι επουςιϊδεισ λαμβάνοντασ υπόψθ φυςικά και τισ  τεχνικζσ προδιαγραφζσ.  
Τποχρζωςθ του προμθκευτι είναι ότι θ παράδοςθ των Μ.Α.Π να γίνεται ςτθν αποκικθ του Διμου μασ ι όπου 
αλλοφ υποδειχκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ εντόσ των ορίων του Διμου .  
Θ διάρκεια  τθσ προμικειασ και τθσ ςφμβαςθσ κα είναι για ζνα ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και είναι 
δυνατόν να γίνεται τμθματικά και για τα είδθ και για τισ ποςότθτεσ. 
Είναι δυνατι θ αυξομείωςθ των ποςοτιτων των ανωτζρω ειδϊν, χωρίσ υπζρβαςθ του προχπολογιςμοφ. 
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Με τθν προςφορά κάκε διαγωνιηόμενου κα δίνονται υποχρεωτικά με ποινι αποκλειςμοφ τα παρακάτω ςτοιχεία.  
 
● Τπεφκυνθ διλωςθ για αποςτολι δειγμάτων  
( όπωσ ορίηεται ςτισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ  «Δείγματα»)  
● Τπεφκυνθ διλωςθ χρόνου παράδοςθσ και χρόνου ιςχφσ τθσ προςφοράσ  
 

Πζραμα  4  Απριλίου 2016 
 

Ο Σεχνικόσ αςφαλείασ  
του Διμου  

 
 
 
 

Παπαγιανόπουλοσ Παναγιϊτθσ  
 
 
                             Ο υντάξασ      Θεωρικθκε 
                  Προϊςτάμενοσ Σμιματοσ     Ο Προϊςτάμενοσ τθσ Δ/νςθσ  

Περιβάλλοντοσ Μελετϊν & Ζργων   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΗΪΘ 
 
 
 

      Τποκζςιμοσ Κων/νοσ          Μουςτάκθσ  Απόςτολοσ 
            Πολιτικόσ Μθχανικόσ Σ.Ε.                     Δρ. Ψθμικόσ Μθχανικόσ 

 
 

 
 
  

17REQ006066939 2017-04-13



14 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΘΜΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ 

Δ/ΝΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ–ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΗΪΘ 

Σμιμα Περιβάλλοντοσ Μελετϊν & Ζργων 

 
ΜΕΛΕΤΗ:  Πξνκήζεηα Μέζωλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο   

Αξ. Μει:  4 /2017 

 
                                                       ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ : ΜΕΪΝ ΑΣΟΜΙΚΘ  ΠΡΟΣΑΙΑ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΪΝ 

 
 

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
1. Οι τιμζσ των τιμολογίου αφοροφν κάκε μονάδα είδουσ και δεν περιζχουν τον Χ.Π.Α..  
 
2. ε κάκε τιμι κα ςυμπεριλαμβάνεται θ προμικεια, θ μεταφορά, κράτθςθσ , το χαρτόςθμο, τα ζξοδα εξετάςεων 
επί των δειγμάτων (ςτο Γενικό Ψθμείο του Κράτουσ), και οποιαδιποτε δαπάνθ απαιτθκεί και δεν αναφζρεται  ρθτϊσ 
είναι όμωσ αναγκαία για τθν πλιρθ ζντεχνθ και ςφμφωνθ προσ τουσ όρουσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, ενϊ δεν 
ςυμπεριλαμβάνεται ό Χ.Π.Α.  
 
3. Θ τιμι εκάςτου είναι ενιαία μθ επθρεαηόμενθ από τα μεγζκθ.  
 
 

Άρθρα  Τιμολογίοσ   για όλες τις ομάδες    
 
Άρκρο 1.   Γάντια από  νιτρίλιο για  εργαςίεσ που απαιτείται προςταςία από ιςχυρά χθμικά ι μικροοργανιςμοφσ 
όπωσ ςτθν κακαριότθτα, ςε εργαςίεσ κιπων και ςε ψεκαςμοφσ  και ειδικότερα εργάτεσ αποκομιδισ απορριμμάτων, 
οδοκακαριςτζσ , οδθγοφσ απορριμματοφόρων, εργάτεσ κιπων,  εργάτεσ, Ψαρακτθριςτικά: Μικοσ περίπου 30cm. 
Πάχοσ 0,5 mm. 
Τλικό καταςκευισ νιτρίλιο με εςωτερικι επζνδυςθ από ανκιδρωτικό υλικό. 
Ελάχιςτα επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν 3,1,0,1  
Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374 
Σιμι μονάδασ:      2,2 ευρϊ (τιμι ηεφγουσ)  
 
Άρκρο 2. Γάντια Δερματοπάνινα, για απαςχολοφμενουσ ςε εργαςίεσ ςτισ οποίεσ απαιτείται προςταςία από απλοφσ 
μθχανικοφσ κινδφνουσ (τριβζσ, ςυμπιζςεισ, εκδορζσ) ζε ζηεγλό πεξηβάιινλ όπωο εξγαδόκελνη : εργάτεσ 
κακαριότθτασ, οδθγοί απορριμματοφόρων, εργάτεσ κιπων, κθπουροί, εργάτεσ, τεχνίτεσ, βοθκοί  οικοδόμοι και 
εργαηόμενοι ςε τεχνικά ζργα (ελαιοχρωματιςτζσ, υδραυλικοί , οικοδόμοι, ςιδεράδεσ κλπ) 
Πρότυπα:  
ΕΝ 388,420 κε επίπεδα κεραληθώλ αληνρώλ (2,1,2,2). 2 (ηξηβή),1(θνπή µε ιεπίδα), 2 (δηάζρηζε),2 

(δηάηξεζε)  

Σήµαλζε: CE, Πξνκεζεπηήο, Κωδηθόο πξνϊόληνο, Έηνο θαηαζθεπήο, Εηθνλόζεµν πξνζηαζίαο από 

µκεραληθνύο θηλδύλνπο. 

Χαξαθηεξηζηηθά:  
Μικοσ 20-25 εκ. πάχοσ 1-1,2 mm το εμπρόσ μζροσ του γαντιοφ και τα δάχτυλα από βόειο δζρμα και το πίςω μζροσ 
από βαμβακερό φφαςμα.  
Σιμι μονάδασ:      2,9 ευρϊ (τιμι ηεφγουσ)  
 
Άρκρο 3.  Γάντια ελαςτικά Κατάλλθλα για τουσ εργαηόμενουσ ςτισ υπθρεςίεσ κακαριςμοφ,  πλφςιμο, επιςκευζσ, από 
Χυςικό Ελαςτικό με επζνδυςθ Flock πάχουσ τουλάχιςτον 0,3mm Πρότυπα : EN 374 CAT I, Μικουσ περίπου 30 cm 

 
Σιμι μονάδασ:      1,8 ευρϊ (τιμι ηεφγουσ)  
 
Άρκρο 4. Γάντια ελαςτικά μιασ χριςθσ, για προςταςία ζναντι χθμικϊν ουςιϊν ι μικροοργανιςμϊν.  
Πρότυπα: ΕΝ 374.  
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Ψαρακτθριςτικά: Μικοσ περίπου 20 cm, καταςκευι από Νιτρίλιο, θ ςυςκευαςία να είναι ςε κουτί των 100 τεμαχίων 

Σήµαλζε: CE, Πξνκεζεπηήο, Κωδηθόο πξνϊόληνο, Έηνο θαηαζθεπήο, Εηθνλόζεµν πξνζηαζίαο από ρεκηθέο 

νπζίεο θαη κηθξννξγαληζκνύο.  
 
Σιμι μονάδασ:      5,0 ευρϊ (τιμι τεμάχιο -κουτί)  

 
Άρκρο 5. Γάντια  υγκολλθτϊν . Γάντια θλεκτροςυγκόλλθςθσ, τα οποία παρζχουν προςταςία ςε εργαςίεσ 
ςυγκολλιςεων από μθχανικοφσ κινδφνουσ, επαφι με κερμότθτα και από μικρζσ εκτοξεφςεισ λειωμζνων μετάλλων.  
Πρότυπα: ΕΝ 388 , 420,407, με επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν (3,3,3,3) και επίπεδα κερμικϊν αντοχϊν 3, 1, 3, 1, 4, Ψ  
Ψαρακτθριςτικά: Μικοσ περίπου 30-35cm, να είναι καταςκευαςμζνα από ειδικό επεξεργαςμζνο δζρμα με 
εςωτερικι επζνδυςθ. 
Σήµαλζε: CE, Πξνκεζεπηήο, Κωδηθόο πξνϊόληνο, Έηνο θαηαζθεπήο, Εηθνλόζεµν πξνζηαζίαο από 

κεραληθνύο θηλδύλνπο θαη από ζεξκόηεηα.  

Σιμι μονάδασ:      8,0 ευρϊ (τιμι ηεφγουσ)  
 
Άρκρο 6 Γάντια Μονωτικά  προςταςίασ από θλεκτρικό ρεφμα, για εργαςίεσ θλεκτρολόγων ςε χαμθλι τάςθ.  
Πρότυπα: ΕΝ 60903 – IEC 903, Class 0  
Ψαρακτθριςτικά: Μικοσ περίπου 30cm, καταςκευι από ςυνκετικό υλικό χωρίσ ραφζσ 
Σήµαλζε: CE, Πξνκεζεπηήο, Κωδηθόο πξνϊόληνο, αξηζκόο ζεηξάο, Έηνο θαηαζθεπήο,  

00 Πξνζηαζία κέρξη 500 V),  αναφζρεται ο καταςκευαςτισ, RC ( αυξθμζνθ μθχανικι αντοχι , αντοχι ςε όηον, 
οξζα. Πετρελαιοειδι, ψφχοσ ) , ο αρικμόσ ςειράσ, ο κωδικόσ εργαςτθρίου πιςτοποίθςθσ, ζτοσ και μινασ καταςκευισ 
κακϊσ και ςιμα Διεκνοφσ Θλεκτροτεχνικισ Επιτροπισ (ΙΕC).   
Σιμι μονάδασ:      27,0 ευρϊ (τιμι ηεφγουσ)  
 
Άρκρο 7. Γάντια PVC για πετροχθμικά, για τουσ απαςχολοφμενουσ ςε καφςιμα, ςυνεργεία , γάντι με PVC επικάλυψθ 
και εςωτερικι επζνδυςθ βαμβάκι Μικοσ 25-35 εκ. 
Πρότυπα: EN388, EN374 CATIII 
Πεδίο χριςθσ: Όταν απαιτείται προςταςία από χθµικοφσ, μθχανικοφσ και βιολογικοφσ κινδφνουσ, ςε κακαριςμοφσ 
κάδων, ςε νεκροταφεία 
Ψαρακτθριςτικά: Γάντι με PVC επικάλυψθ και  εςωτερικι επζνδυςθ βαμβάκι Μικοσ 25-35 εκ.  
πάχοσ 1 mm. Τλικό καταςκευισ PVC και εςωτερικι επζνδυςθ από ανκιδρωτικό υλικό. Ελάχιςτα επίπεδα μθχανικϊν 
αντοχϊν 3, 1, 2, 1, • 3 (τριβι) • 1 (κοπι µε λεπίδα) • 2 (διάςχιςθ) • 1 (διάτρθςθ)  
ιµανςθ: • CE • Προμθκευτισ, Κωδικόσ προϊόντοσ, Ζτοσ καταςκευισ • Εικονόςθµο προςταςίασ από τουσ κινδφνουσ 
και οι κωδικοί 3,1,2,1 
Σιμι μονάδασ:      3,5 ευρϊ (τιμι ηεφγουσ)  
 

Άρκρο 8. Κράνθ αςφαλείασ  για εργαηόμενουσ ςε χϊρουσ όπου εκτελοφνται  εργαςίεσ ςε διαφορετικά επίπεδα , 
εργοταξιακζσ  δραςτθριότθτεσ, θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ,  κοπζσ δζντρων και χϊρουσ που υπάρχει κίνδυνοσ 
κτυπιματοσ τθσ κεφαλισ.  
Πρότυπα, EN 397, EN166- 1B-9 AS,AF, αεριηόμενο.  
Ψαρακτθριςτικά, το εξωτερικό κζλυφοσ να είναι από ελαφρφ ςυνκετικό υλικό, αεριηόμενο να υπάρχουν οπζσ 
αεριςμοφ που κα διευκολφνουν τθν κυκλοφορία του αζρα, να διακζτει υφαςμάτινουσ ιμάντεσ του κεφαλοδζματοσ 
και κοχλία ρφκμιςθσ προςαρμογισ ςτθν κεφαλι, υποδοχι για ωτοαςπίδεσ (International), υποςιάγωνο & αςπίδα 
προςϊπου, ςτον ιμάντα προςϊπου ανκιδρωτικι μαλακι επζνδυςθ θ οποία να αντικακίςταται και να πλζνεται,  να 
παρζχει προςταςία από θλεκτρικό ρεφμα  (440 vac) να ζχει καταςκευαςτεί το πολφ ζνα χρόνο πριν από τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ προμικειασ, να αναγράφονται ςτο κράνοσ ο καταςκευαςτισ, ο κωδικόσ προϊόντοσ  και το ζτοσ 
καταςκευισ.  
Σιμι μονάδασ:      10,0 ευρϊ (τιμι τεμαχίου)  
 
Άρκρο 9.  Αςπίδιο με πλζγμα προςταςίασ  για κλαδζματα με χριςθ βενηινοπρίονου ι  μθχανθμάτων  κοπισ 
(χορτοκοπτικά κλπ) .  
Πεδίο χριςθσ: ε κλαδζματα  αλλά και για  οποιαδιποτε χριςθ μθχανθμάτων κιπου χρειάηεται προςταςία  τθσ 
κεφαλισ.  

Ψαρακτθριςτικά: Οπτικόσ δίςκοσ, με μεταλλικό πλζγμα. Θ προςαρμογι ςτο κεφάλι επιτυγχάνεται με ειδικό 
ςτιριγμα.  
Πρότυπα ΕΝ 166  
ιμανςθ:  
• το ςτιριγμα:  
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• CE  
• Καταςκευαςτισ, Ζτοσ καταςκευισ.  
• F Μθχανικι αντοχι  
• τον οπτικό δίςκο:  
• 1 Οπτικι κλάςθ  
• F 
 
Σιμι μονάδασ:      12,0 ευρϊ (τιμι τεμαχίου)  
 
Άρκρο 10. Κράνοσ με ενςωματωμζνο αςπίδιο προςταςίασ από θλεκτρικό τόξο 

Πεδίο χριςθσ: ε θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ 
Ψαρακτθριςτικά: Θ διάταξθ κα αποτελείται από κράνοσ προςταςίασ με ενςωματωμζνο αςπίδιο προςταςίασ,  
(πρόκεμα) από θλεκτρικό τόξο ςτο εςωτερικό του κράνουσ με ςτρογγυλεμζνεσ άκρεσ το οποίο είναι δυνατό να 
κατεβαίνει και να καλφπτει το πρόςωπο του χριςτθ, κακϊσ και διάταξθ χειριςμοφ μζςω τθσ οποίασ ο χριςτθσ κα 
ανεβάηει ι κα κατεβάηει το αςπίδιο κατά τθν κίνθςθ, με ςτρογγυλεμζνεσ άκρεσ και κα καλφπτει τισ απαιτιςεισ του 
ΕΝ 166 ωσ εξισ:  
• Ο βακμόσ κλίμακασ κα είναι 2 - 1.2 ι 3 - 1.2.  
• Θ οπτικι κλάςθ κα είναι, το πολφ, 2.  
• Θ μθχανικι αντοχι κα είναι επιπζδου κροφςθσ χαμθλισ ενζργειασ, τουλάχιςτον (ςφμβολο F).  
• Θα ζχει προςταςία ζναντι τριβισ (ςφμβολο Κ) και προςταςίασ ζναντι κάμβωςθσ (ςφμβολο Ν).  
• Θα ζχει τθ ςιμανςθ προςταςίασ από θλεκτρικό τόξο (8)  
Θ διάταξθ προςαρμογισ του προκζματοσ ςτο κράνοσ, κα προςαρμόηεται αςφαλϊσ ςτθ περίμετρο του κράνουσ. Θα 
ζχει ςφςτθμα ανφψωςθσ για τθ ρφκμιςθ του προκζματοσ ςτο φψοσ που επικυμεί ο χριςτθσ και δεν κα ζχει 
μεταλλικά μζρθ.  
Θ ςιμανςθ του κα είναι  
• Σο ςφμβολο προςταςίασ από θλεκτρικό τόξο (8) κα είναι ςχιματοσ ορκογϊνιου παραλλθλόγραμμου • Θ μθχανικι 
αντοχι κα είναι επιπζδου κροφςθσ χαμθλισ ενζργειασ, τουλάχιςτον (ςφμβολο F).  Προςταςία από θλεκτρικό ρεφμα: 
440 vac  
Κεφαλόδεμα με κατακόρυφουσ ιμάντεσ από πλεκτζσ ςυνκετικζσ ίνεσ και ιμάντεσ μετϊπου και αυχζνα από 
ςυνκετικό υλικό χαμθλισ πυκνότθτασ. Θ προςαρμογι μικουσ ιμάντα αυχζνα  γίνεται με κοχλία ρφκμιςθσ που 
βρίςκεται ςτο πίςω μζροσ του ιμάντα αυχζνα. Τποςιάγωνο με ρυκμιςτι μικουσ. Βαμβακερόσ ιμάντασ 
απορρόφθςθσ ιδρϊτα ςτο μζτωπο και ςτον αυχζνα. το εξωτερικό τμιμα του κελφφουσ  υπάρχει θ διάταξθ με τθν 
οποία ρυκμίηεται θ κζςθ του αςπιδίου.  
Αςπίδιο: Οπτικι κλάςθ: κατθγορία 1 (περιοριςμζνθ διάρκεια χριςθσ) Βακμόσ κλίμακασ: 2-1.2,  Μθχανικι αντοχι: 
κατθγορία Β (κροφςθ μζςθσ ενζργειασ), Προςταςία από θλεκτρικό τόξο: κατθγορία 8, Προςταςία από κάμβωςθ: 
κατθγορία Ν, Αντοχι ςε τριβι: κατθγορία Κ 
ιμανςθ: CE, καταςκευαςτισ, ζτοσ καταςκευισ. διθλεκτρικι αντοχι: 440 vac. 
Πρότυπα: ΕΝ 379:1995 (κράνοσ), ΕΝ 166:2001 (αςπίδιο), EN 50365:2002. 
 
Σιμι μονάδασ:      50,0 ευρϊ (τιμι τεμαχίου)  
 
Άρκρο 11.  Αςπίδιο προςταςίασ από μθχανικοφσ και χθμικοφσ κινδφνουσ .  Αςπίδιο προςταςίασ μθχανικοφσ και 

χθμικοφσ κινδφνουσ και υγρά 
Ψαρακτθριςτικά : Οπτικόσ δίςκοσ , με προςταςία ζναντι υγρϊν ουςιϊν , επαρκι μθχανικι αντοχι , με αντοχι ζναντι 
τριβισ και κάμβωςθσ . Θ προςαρμογι ςτο κεφάλι επιτυγχάνεται με ειδικό ςτιριγμα . 
Πρότυπα ΕΝ 166 
 ιμανςθ : 

o το ςτιριγμα 
o CE 
o Καταςκευαςτισ , ζτοσ καταςκευισ 
o F μθχανικι αντοχι 
o τον οπτικό δίςκο : 
o 1 οπτικι κλάςθ 
o F μθχανικι αντοχι 
o 3 Προςταςία από υγρζσ χθμικζσ ουςίεσ 
o Ν προςταςία ζναντι κάμβωςθσ 
o Κ προςταςία ζναντι τριβισ 
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Σιμι μονάδασ:      15,0 ευρϊ (τιμι τεμαχίου)  
 
 
Άρκρο 12 .  Ανακλαςτικά γιλζκα, με τυπωμζνο λογότυπο του Διμου εμπρόσ (ΔΘΜΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ) και πίςω 
(ΔΘΜΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ-Δ/ΝΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ-ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΗΪΘ), για τουσ απαςχολοφμενουσ ςε εργαςίεσ ςε 
οδοφσ δρόμουσ και κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και ςε  εργαςίεσ  όπωσ αςφαλτοςτρϊςεισ, τεχνικά ζργα ςε οδοφσ, 
εργαςίεσ κιπων, υδραυλικοφσ, οδοκακαριςτζσ, οδθγοφσ και εργάτεσ ςυγκομιδισ και αποκομιδισ απορριμμάτων.  
Πρότυπα: ΕΝ 471 κλάςθ 1: 2  

Ψαρακτθριςτικά: Να είναι με ζντονο διακρινόμενο κίτρινο ι πορτοκαλί χρϊμα με αναπνζων αεριηόμενο διχτυωτό 
το άνω μζροσ του γιλζκου, με δυο λουρίδεσ αντανακλαςτικζσ και μζγεκοσ από S ζωσ 5XL.                                        
     Σιμι μονάδασ:      5,0 ευρϊ (τιμι τεμαχίου) 

 
Άρκρο 13 .  Αντανακλαςτικοί  κϊνοι  ςιμανςθσ 
Οι κϊνοι κα χρθςιμοποιοφνται ωσ υλικά οδικισ ςιμανςθσ, όπου είναι αναγκαίο να διακόπτεται θ κυκλοφορία. Θα 
είναι πλιρωσ αντανακλαςτικοί (με εναλλαςςόμενουσ λευκοφσ και κόκκινουσ δακτυλίουσ). 
Σεχνικά χαρακτθριςτικά 
Τλικό καταςκευισ: καουτςοφκ 
Υψοσ: 50 cm 
Βάροσ: 2,2 - 2,4 Kg Μορφι: 
Θα ζχουν τετραγωνικι βάςθ ςχεδιαςμζνθ με τρόπο που να επιτρζπει τθν απόλυτθ ιςορροπία. Θα είναι δυνατόν να 
τοποκετθκεί ο ζνασ επάνω ςτον άλλο με τρόπο που το ςυνολικό φψοσ να μθν υπερβαίνει το 20% του αρχικοφ. το 
επάνω μζροσ κα υπάρχει οπι για τθν μεταφορά και τθν εναπόκεςι τουσ. 
Ψρωματιςμόσ 
Θ κόκκινθ μθ αντανακλαςτικι επιφάνεια κα ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του χρωματομετρικοφ ςυςτιματοσ τθσ CIE 15,2 
(1986) με πρότυπο φωτιςτικό D 65, γεωμετρία 45/0 με τισ ακόλουκεσ τιμζσ ςυντεταγμζνων.  
 

Ψρϊμα  1  2 3  4   Παρ/θασ  Χωτειν/ τασ β  

X  Ω X Ω X Ω X  Ω 

Κόκκινο  0,690  0,310  0,575  0,316  0,521  0,371  0,610  0,390  > 0,11  
 

1 2 3 4 Παρ/θασ  Χωτειν/ τασ β 

Αντανακλαςτικι μεμβράνθ  
Θ αντανακλαςτικι μεμβράνθ κα είναι τφπου II κατά τθν ΤΑ 16832 (ΤΠΕΨΪΔΕ ΧΕΚ 954 / 86).  
Θ επικόλλθςθ τθσ μεμβράνθσ ςτον κϊνο κα είναι ςφμφωνθ με το ςχζδιο ευρωπαϊκοφ προτφπου CEN TC 226 Ν 143 Ε 
(§7.8) ι ιςοδφναμο εκνικό πρότυπο.  
Ο κϊνοσ κα ανταποκρίνεται ςτισ μθχανικζσ αντοχζσ των § 7.4, 7.5 & 7.6 του ανωτζρω προτφπου ι άλλου 
ιςοδφναμου προτφπου.  
Θα ζχει ζγκριςθ από αρχι κράτουσ - μζλουσ τθσ Ε. Ε.  
Θα ζχει ςιμανςθ ςτθ βάςθ με τον καταςκευαςτι και τον αρικμό ζγκριςθσ. 
 
Σιμι μονάδασ:      10,0 ευρϊ (τιμι τεμαχίου)  
 

Άρκρο 14.  Ποδιζσ ςυγκολλθτϊν  Ποδιές ζσγκολληηών ποδιά για προζηαζία ηλεκηροζσγκολληηών από 

πσρίματο δζρμα μόςχου  
Πεδίο χριςθσ : ςυγκολλιςεισ  
Ψαρακτθριςτικά :  
Ποδιζσ από ειδικά επεξεργαςμζνο πυρίμαχο δζρμα (κροφτα)  
Πρότυπα ΕΝ 370 ιμανςθ :  CE  
Καταςκευαςτισ , κωδικόσ προϊόντοσ εργαςτιριο πιςτοποίθςθσ, ζτοσ καταςκευισ                       
Εικονόςθμο προςταςίασ από κερμότθτα . 
 
Σιμι μονάδασ:      13,0 ευρϊ (τιμι τεμαχίου)  
 
Άρκρο 15.  τολζσ προςταςίασ από  χθμικά μίασ χριςθσ 
Ολόςωμθ φόρμα με κουκοφλα. Κατάλλθλθ για εργαηόμενουσ ςε ςυντθριςεισ, κακαριςμοφσ, επεμβάςεισ ζκτακτθσ 
ανάγκθσ, ψεκαςμοφσ με φυτοφάρμακα/ εντομοκτόνα.  
Πρότυπα: ΕΝ 340 
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Σιμι μονάδασ:      5,0 ευρϊ (τιμι τεμαχίου)  
 
Άρκρο 16. Θμιάρβυλα αςφαλείασ  S2. Για τουσ εργάτεσ γενικϊν κακθκόντων, βοθκθτικζσ εργαςίεσ κακαριότθτασ , 
οδθγοφσ, χειριςτζσ, εργάτεσ, τεχνίτεσ, βοθκοφσ  οικοδόμουσ, και εργαηόμενουσ ςε τεχνικά ζργα (ελαιοχρωματιςτζσ, 
υδραυλικοί , οικοδόμοι, ςιδεράδεσ κλπ),.  
Πρότυπα: ΕΝ 345 S2  
Ψαρακτθριςτικά παξαγωγήο : Αδιάβροχα με ςυνκετικό πλαςτικό προςτατευτικό για προςταςία των δακτφλων, 
ελαφριά, προςταςία τθσ ςόλασ ζναντι διάτρθςθσ με ςυνκετικό κάλυμμα, αντιολιςκθτικισ καταςκευισ και ςόλα με 
θμερομθνία τουλάχιςτον τελευταίου τετράμθνοφ 2016. Θα προτιμθκοφν θμιάρβυλα ευρωπαϊκισ καταςκευισ. 
 
Σιμι μονάδασ:      24,0 ευρϊ (τιμι ηεφγουσ)  
 
Άρκρο 17. Θμιάρβυλα αςφαλείασ ΕΝ 345 S3. Για τουσ εργάτεσ κακαριότθτασ ςε απορριμματοφόρα, οδοκακαριςτζσ 
, οδθγοφσ απορριμματοφόρων, εργάτεσ κιπων, κθπουροφσ, εργάτεσ, τεχνίτεσ, ,οικοδόμουσ, και εργαηόμενουσ ςε 
τεχνικά ζργα (ελαιοχρωματιςτζσ, υδραυλικοί , οικοδόμοι, ςιδεράδεσ κλπ),.  
Πρότυπα: ΕΝ 345 S3  
Σο ςφμβολο S3 που ςυμβολίηει  
• Προςταςία δακτφλων  
• Απορρόφθςθ μθχανικισ ενζργειασ ςτθ φτζρνα  
• Τδατοπερατότθτα και απορρόφθςθ νεροφ  
• Προςταςία τθσ ςόλασ ζναντι διάτρθςθσ  
• Αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ  
• ςτθ ςόλα oil resistant 
Ψαρακτθριςτικά παξαγωγήο : Αδιάβροχα με ςυνκεκτικό  κάλυμμα για προςταςία των δακτφλων, απορρόφθςθ 
μθχανικισ ενζργειασ ςτθν φτζρνα, ελαφριά, προςταςία τθσ ςόλασ ζναντι διάτρθςθσ με ςυνκετικό κάλυμμα, 
αντιολιςκθτικισ καταςκευισ και ςόλα με θμερομθνία τουλάχιςτον τελευταίου τετραμινου 2016. Θα προτιμθκοφν 
θμιάρβυλα ευρωπαϊκισ καταςκευισ. 
 
Σιμι μονάδασ:      35,0 ευρϊ (τιμι ηεφγουσ)  
 
 
Άρκρο 18. Θμιάρβυλα αςφαλείασ με προςταςία ζναντι θλεκτρικοφ ρεφματοσ ΕΝ 347. Για τουσ θλεκτρολόγουσ και 
τουσ επιβλζποντεσ θλεκτρολογικϊν εργαςιϊν.  
Πρότυπα: ΕΝ ISO 20345: 2011 , SB, E, P, WRU, HRO, FO, SRC  
Ψαρακτθριςτικά: Αδιάβροχα, αναπνζων εςωτερικό, προςταςία δακτφλων, με κερμικι μόνωςθ τθσ ςόλασ , 
απορρόφθςθ μθχανικισ ενζργειασ ςτθν φτζρνα, με υποςτθρικτικό GEL ςτο μετατάρςιο, πρζπει να μπορεί να 
ανταπεξζλκει τθ δοκιμι θλεκτρικισ αντοχισ ςε 18.000 V για 1min 0,25mA με θλεκτρικι αντίςταςθ ςόλασ 
>2000MOhm 
 
Σιμι μονάδασ:      55,0 ευρϊ (τιμι ηεφγουσ)  
 
Άρκρο 19. Καπζλα : ςτουσ εργαηόμενουσ ςε εργαςίεσ υπαίκρου ιδίωσ τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ όπωσ  
οδοκακαριςτζσ, εργάτεσ ςυγκομιδισ και αποκομιδισ απορριμμάτων, εργάτεσ κιπων, ςτουσ κθπουροφσ και ςτουσ 
απαςχολοφμενουσ ςτθ ρίψθ αςφάλτου. 
Ψαρακτθριςτικά: 
Καπζλα τφπου τηόκεϊ θ και άλλου τφπου, βαμβακερά ι από ςυνκετικό υλικό που κα παρζχουν επαρκι  προςταςία 
από τθν θλιακι ακτινοβολία ιλιο, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ Ε.Ε. 
 
Σιμι μονάδασ:      2,0 ευρϊ (τιμι τεμαχίου)  
 
Άρκρο 20.  Γυαλιά μάςκα  τφπου (goggles).  Γυαλιά προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ κλειςτοφ τφπου goggle : 
Ψαρακτθριςτικά: από πολυκαρβονικό ι άλλο πολυμερζσ υλικό με οπτικό δίςκο αρκετά μεγάλο που να μθν εμποδίηει 
τθν ορατότθτα με αντικαμβωτικι επζνδυςθ, με αντοχι ζναντι τριβισ, με πλαίςιο ςτιριξθσ του οπτικοφ δίςκου με 
ιμάντα ςτερζωςθσ και προςαρμογι ςτο κεφάλι και οπζσ ζμμεςου αεριςμοφ. Σο πλαίςιο κα πρζπει να είναι από 
μαλακό PVC. Κατάλλθλα για απαςχολοφμενουσ ςε εργαςίεσ που απαιτείται για προςταςία από χθμικοφσ ι/και 
μθχανικοφσ κινδφνουσ όπωσ εργάτεσ και τεχνίτεσ κιπων (χριςθ φυτοφαρμάκων, εκτιναςςόμενα ςωματίδια), 
τεχνίτεσ οχθμάτων (χριςθ διαλυτϊν και καυςίμων, εκτιναςςόμενα ςωματίδια), θλεκτρολόγοι οχθμάτων (χριςθ 
υγρϊν μπαταριϊν, εκτιναςςόμενα ςωματίδια), ξυλουργοί (χριςθ βαφϊν και διαλυτϊν, εκτιναςςόμενα ςωματίδια), 
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τεχνίτεσ μεταλλικϊν καταςκευϊν (χριςθ βαφϊν και διαλυτϊν, εκτιναςςόμενα ςωματίδια), ελαιοχρωματιςτζσ 
(χριςθ βαφϊν και διαλυτϊν, εκτιναςςόμενα ςωματίδια), οικοδόμοι. το πλαίςιο να αναφζρεται ο καταςκευαςτισ, 

μθχανικι αντοχι, προζηαζία από σγρές τημικές οσζίες και από ζκόνη. ηον οπηικό δίζκο να σπάρτει οπηική 

κλάζη, μητανική ανηοτή, προζηαζία ένανηι ηριβής, ανηιθαμβωηική επένδσζη.  
Πρότυπα: EN 166 (1F-AS)  3 4 9B ,1 B 9 K N CE 
Πεδίο χριςθσ: ε εργαςίεσ που απαιτοφν προςταςία από χθμικζσ ουςίεσ (υγρζσ ι ςκόνεσ) ι και από μθχανικοφσ 
κινδφνουσ (τροχόσ, τόρνοσ κα)  
ιμανςθ:  
• το πλαίςιο:  
• CE  
• Καταςκευαςτισ, Ζτοσ καταςκευισ.  
• Β Μθχανικι αντοχι  
• 3 Προςταςία από υγρζσ χθμικζσ ουςίεσ.  
• 4 προςταςία από ςκόνθ.  
• τον οπτικό δίςκο:  
• 1 Οπτικι κλάςθ  
• Β Μθχανικι αντοχι  
• Κ προςταςία ζναντι τριβισ  
• Ν Αντικαμβωτικι επζνδυςθ  
• 9 προςταςία από λειωμζνα μζταλλα 
 
Σιμι μονάδασ:      10,0 ευρϊ (τιμι τεμαχίου)  
 
Άρκρο 21. Γυαλιά Προςταςίασ από θλιακι ακτινοβολία για  εργαςίεσ ςτο φπαικρο τουσ κερινοφσ μινεσ. 
Ψαρακτθριςτικά: Οπτικόσ δίςκοσ, με προςταςία ζναντι θλιακισ ακτινοβολίασ, επαρκι μθχανικι αντοχι, με 
αντοχι ζναντι τριβισ και βραχίονεσ ςτιριξθσ ρυκμιηόμενου μικουσ για καλφτερθ προςαρμογι. Πρότυπα ΕΝ 
166,169 ιμανςθ: 
• τουσ βραχίονεσ: CE, Καταςκευαςτισ, Ζτοσ καταςκευισ,  F  Μθχανικι αντοχι 
• τον οπτικό δίςκο:1 Οπτικι κλάςθ, 6_2 ι 6−2,5 που ςυμβολίηει τθ δυνατότθτα απορρόφθςθσ τθσ θλιακισ 
ακτινοβολίασ, ςυμπεριλαμβανομζνου του υπζρυκρου φάςματοσ,  F Μθχανικι αντοχι,  Κ προςταςία ζναντι τριβισ. 
 
Σιμι μονάδασ:      10,0 ευρϊ (τιμι τεμαχίου)  
 
Άρκρο 22. Μάςκα κεφαλισ για θλεκτροςυγκολλθτζσ  
Ψαρακτθριςτικά: Μάςκα που καλφπτει όλο το πρόςωπο με οπτικοφσ δίςκουσ που απορροφοφν τθν ακτινοβολία των 
ςυγκολλιςεων.  Ϊσ υλικό καταςκευισ είναι προτιμότερο το fiberglass. Οι ζγχρωμοι οπτικοί δίςκοι προςταςίασ 
πρζπει να μποροφν να αλλάηουν χρθςιμοποιϊντασ κάκε φορά τθν κατάλλθλθ ςκίαςθ ανάλογα με το είδοσ τθσ 
εργαςίασ και τθν ζνταςθ του ρεφματοσ ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του προτφπου ΕΛΟΣ−ΕΝ 169 
Πρότυπο: ΕΝ 166,175 
ιμανςθ: 
• το πλαίςιο: 
• CE 
• Καταςκευαςτισ, Ζτοσ καταςκευισ. 
• F Μθχανικι αντοχι 
• τον οπτικό δίςκο: 
• 1 Οπτικι κλάςθ 
• 9 ζωσ 14 βακμόσ ςκίαςθσ 
 
Σιμι μονάδασ:      20,0 ευρϊ (τιμι τεμαχίου)  
 
Άρκρο 23.  Χόρμεσ εργαςίασ , ςτολζσ προςταςίασ : ολόςωμθ φόρμα με τιράντεσ για τουσ οδοκακαριςτζσ, οδθγοφσ 
και εργάτεσ ςυγκομιδισ και αποκομιδισ απορριμμάτων, τουσ εργαηόμενουσ ςτουσ κιπουσ, και τουσ εργαηόμενουσ 
ςε μικροζργα, βαφζσ κ.λπ. 
Πρότυπα: ΕΝ 340, Type 4, 5, 6  
Ψαρακτθριςτικά: Ολόςωμεσ φόρμεσ εργαςίασ από βαμβακερό φφαςμα που να μθν μεταβάλλονται  οι διαςτάςεισ με 
το πλφςιμο και χρϊματοσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Διμου, φφαςμα ανκεκτικό ςτο ςχίςιμο και με καλι αναπνοι. 
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Σιμι μονάδασ:      20,0 ευρϊ (τιμι τεμαχίου)  
 
Άρκρο 24 Αδιάβροχεσ ςτολζσ.  
Για τουσ εργαηόμενουσ ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ ,εργαηόμενουσ ςε πλυντιρια ςυνεργείων  
Πρότυπα: ΕΝ 340, 467  
Ψαρακτθριςτικά: Μεγάλθ μθχανικι αντοχι, δφο τμθμάτων (ςακάκι και παντελόνι), κλείςιμο με φερμουάρ ι και 
Velcro, τςζπεσ εςωτερικζσ ι εξωτερικζσ, με κουκοφλα θ οποία όταν δεν χρθςιμοποιείται κα τοποκετείται ςε κικθ 
και μζγεκοσ από S ζωσ 4ΨL .  
Σιμι μονάδασ:      14,0 ευρϊ (τιμι τεμαχίου)  
 
Άρκρο 25.   .   Μπουφάν  
Για τουσ εργαηόμενουσ ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ και για τθν προςταςία τουσ από δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ (κρφο, 
βροχι). Από αδιάβροχο και διαπνζον υλικό, με αποςπϊμενθ κουκοφλα ι κουκοφλα που κα κρφβεται ςτον γιακά και 
με φερμουάρ καλυπτόμενο. Επίςθσ κα πρζπει να ζχει τουλάχιςτον ςτθν πλάτθ και ςτα χζρια διπλι ανακλαςτικι 
ταινία. Σο μπουφάν κα πρζπει να ζχει μικοσ που να μθν ενοχλεί κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν (κοντό μπουφάν) 
και μζγεκοσ από S ζωσ 4ΨL  
Σιμι μονάδασ:      17,0 ευρϊ (τιμι τεμαχίου)  
 
 Άρκρο 26.  Μάςκα  οιόθιεξνπ  πξνζώπνπ  κε  θίιηξα   

Κυρίωσ μάςκα από ςυνκετικό υλικό με ιμάντεσ προςαρμογισ που κα καλφπτει όλο το πρόςωπο, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των οφκαλμϊν. Με επιλογι  κατάλλθλου φίλτρου, π.χ. το ΑΒΕΚ2 Ρ3 (χρϊματοσ καφζ, γκρι, 
κίτρινου, πράςινου και λευκοφ) που κα παρζχει προςταςία από όλουσ τουσ χθμικοφσ ρφπουσ ςε αζρια μορφι 
(οργανικά, ανόργανα, ατμοφσ οξζων, αμμωνία) και μικροοργανιςμοφσ. 

Με άνετο και αςφαλι ςχεδιαςμό, να εφαρμόηει τζλεια ςτο πρόςωπο με τθ βοικεια ανατομικά ςχεδιαςμζνου 
υποςιάγωνου 
Αποφυγι κολϊματοσ με τον ζλεγχο κατεφκυνςθσ τθσ ροισ του αζρα να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί με φίλτρο ι 
ςυςκευζσ παροχισ αζρα καταςκευαςμζνθ από εφκαμπτο και ανκεκτικό ςτα χθμικά υλικό 

Πξόηππα: ΕΝ 136 γηα ηε κάζθα θαη ΕΝ 141 γηα θίιηξα 

Σήκαλζε: Η κάζθα θαη ηα θίιηξα πξέπεη λα έρνπλ αλεμίηεια ηππωκέλα ηα εμήο: 

• CE 

• Καηαζθεπαζηήο, Κωδηθόο πξνϊόληνο, Έηνο θαηαζθεπήο (ζηα θίιηξα θαη ηελ εκεξνκελία ιήμεο). 

• Κωδηθόο Εξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο 

• Σηα θίιηξα ζα ππάξρεη θαη ρξωκαηηθόο θώδηθαο (θαθέ, γθξη, θίηξηλν, πξάζηλν θαη άζπξν) 

 
Σιμι μονάδασ:      100,0 ευρϊ (τιμι τεμαχίου)  
 
Άρκρο 27. Χιλτρόμαςκα ςωματιδίων/ανακυμιάςεων FFP1. για τθν προςταςία αναπνοισ για απαςχολοφμενουσ 
κατά εργαςίεσ αποκομιδισ απορριμμάτων (εργάτεσ και οδθγοί), οδοκακαριςτζσ, τεχνίτεσ και εργάτεσ κιπων, 
εργαηόμενοι κακαριςμοφ εςωτερικϊν χϊρων, και γενικά εργαςίεσ που απαιτοφν προςταςία από αδρανι ςκόνθ και 
ενοχλθτικζσ οςμζσ.  
Πρότυπα: EN 149 FFP1  
Ψαρακτθριςτικά: Με διπλό ιμάντα προςαρμογισ που κα καλφπτει μφτθ, ςτόμα και πθγοφνι.  
Σιμι μονάδασ:      1,1 ευρϊ (τιμι  τεμαχίου )  
 
Άρκρο 28.  Μάςκα FFP2 με Άνκρακα 

Πεδίο χριςθσ : Κατά τισ εργαςίεσ που απαιτοφν προςταςία  από ςκόνθ, ομίχλθ, ανακυμιάςεισ και δυςάρεςτεσ 
οςμζσ. 

Ψαρακτθριςτικά : Μάςκα µε ενςωματωμζνο φίλτρο κατακράτθςθσ ςκόνθσ από ςυνκετικό υλικό με ςτρϊμα 
άνκρακα, µε διπλό ιµάντα προςαρμογισ που κα καλφπτει µφτθ, ςτόµα και πθγοφνι, εφαρμόηοντασ µαλακά ςτο 
πρόςωπο χωρίσ να ερεκίηει. Θα φζρει επί πλζον και βαλβίδα εκπνοισ. Ψρειάηεται να µθ μειϊνει το οπτικό πεδίο και 
να επιτρζπει τθ χριςθ προςτατευτικϊν γυαλιϊν.  Αν τθρθκοφν οι κανόνεσ υγιεινισ µπορεί να χρθςιμοποιθκεί 
µζχρισ ότου ο χριςτθσ αντιλθφκεί ότι δυςχεραίνεται θ αναπνοι του.  
Πρότυπο : ΕΝ 149.  
ιµανςθ : Θ µάςκα και τα φίλτρα πρζπει να ζχουν ανεξίτθλα τυπωμζνα τα εξισ :  
• CE.  
• FFP2. 
 • Καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ καταςκευισ (ςτα φίλτρα και θμερομθνία λιξθσ). 
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 • Κωδικόσ εργαςτθρίου πιςτοποίθςθσ. 
Σιμι μονάδασ:      1,8 ευρϊ (τιμι  τεμαχίου )  
 
29.   Χόρμα  προςταςίασ από  χθμικά 
Ολόςωμθ φόρμα με κουκοφλα. Κατάλλθλθ για εργαηόμενουσ ςε απολυμάνςεισ, βαφζσ  ελαιοχρωματιςτζσ και 
ψεκαςμοφσ ςτουσ κιπουσ με φυτοφάρμακα/ εντομοκτόνα. Ελαςτικι κουκοφλα, μπατηάκια και μζςθ. Χερμουάρ 
δφο κατευκφνςεων το οποίο καλφπτεται από αυτοκόλλθτο καπάκι. Πλεκτζσ μανςζτεσ. Προτεινόμενθ χριςθ: 
προςταςία ζναντι ςκόνθσ, οξζων, εκτόξευςθ αλκαλίων ι/ και διαλυτϊν και νεροφ 
ιµανςθ :  
• CE.  
• FFP2. 
 • Καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, εργαςτιριο πιςτοποίθςθσ, ζτοσ καταςκευισ  
• Κωδικόσ εργαςτθρίου πιςτοποίθςθσ 

 Εικονόςθμο προςταςίασ από πιτςιλίςματα χθμικϊν ουςιϊν 

 Κωδικοί προςταςίασ 4,5,6 
Πρότυπα: ΕΝ 340, ΕΝ 463 Type 
 
Σιμι μονάδασ:      11,60 ευρϊ (τιμι  τεμαχίου )  
 
 

Πζραμα  4  Απριλίου  2017 
 
 

    Ο υντάξασ             Θεωρικθκε 
               Προϊςτάμενοσ Σμιματοσ             Ο Προϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ 
          Περιβάλλοντοσ Μελετϊν & Ζργων    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΗΪΘ 
 
 
 
 

    Τποκζςιμοσ Κων/νοσ      Μουςτάκθσ  Απόςτολοσ 
    Πολιτικόσ Μθχανικόσ Σ.Ε.      Δρ. Ψθμικόσ Μθχανικόσ  
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΘΜΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ 
Δ/ΝΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ–ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΗΩΘ 
Σμήμα Περιβάλλοντοσ Μελετών & Ζργων 

 
 
 
 
 
 Αρ. Μελζτθσ.:  4/2017 
 
ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ : ΜΕΪΝ ΑΣΟΜΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ  
                            ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΪΝ 

Σαχ. Διεφκυνςθ : Λ.  Δθμοκρατίασ 28  Πζραμα 18863 
Σθλζφωνο :   2104092234  

 

ΟΜΑΔΑ 1 :  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  - ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΗΩΘ 

ΚΪΔΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ :   Κ.Α .  20.6063.0001   
   ΠΟΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ   :  14.934,56  Ευρώ ( Με ΧΠΑ ) 
   ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ    ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΜΕΑ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ     ΜΟΝΙΜΟΙ, ΑΟΡΙΣΟΤ,ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ   

Δ/ΝΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΟΙΟΣΘΣΑ  ΗΪΘ 

Α/Α ΕΙΔΟ 
φνολο 

δικαιουμζνων  
ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑ     
ΨΪΡΙ ΧΠΑ 

ΤΝΟΛΟ 

1 Γάντια από νιτρίλιο 75 Ηεφγοσ 646 2,20 1.421,2 

2 Δερματοπάνινα γάντια 75 Ηεφγοσ 646 2,90 1.873,4 

3 Γάντια για πετροχθμικά 2 Ηεφγοσ 12 3,50 42,0 

4 Ανακλαςτικά γιλζκα 75 Σεμάχιο 75 5,00 375,0 

5 Θμιάρβυλα αςφαλείασ S3 75 Ηεφγοσ 75 35,00 2.625,0 

6 
Γυαλιά προςταςίασ από 
θλιακι Ακτινοβολία 

66 Σεμάχιο 66 10,00 660,0 

7 

Αςπίδιο προςταςίασ από 
Μθχανικοφσ Ψθμικοφσ  
κινδφνουσ 

2 Σεμάχιο 2 15,00 30,0 

8 
Αντανακλαςτικοί  Κϊνοι 
ςιμανςθσ  

30 Σεμάχιο 30 10,00 300,0 

9 Χόρμεσ εργαςίασ 86 Σεμάχιο 86 20,00 1.720,0 

10 Αδιάβροχεσ ςτολζσ 2 Σεμάχιο 2 14,00 28,0 

11 Μπουφάν 75 Σεμάχιο 75 17,00 1.275,0 

12 Μάςκα με φίλτρα   Σεμάχιο 3 100,00 300,0 

13 Μάςκα με Άνκρακα FFP2  44 Σεμάχιο 264 1,80 475,2 

14 

Χιλτρόμαςκα 
ςωματιδίων/ 
ανακυμιάςεων P1 

40 Σεμάχιο 400 1,10 440,0 

15 Καπζλα  75 Σεμάχιο 75 2,00 150,0 

16 Γάντια ελαςτικά 11 Ηεφγοσ 44 1,80 79,2 

17 
Γάντια ελαςτικά μιασ 
χριςθσ (κουτί) 

13 
Κουτί 

50 5,00 
250,0 

   

ΤΝΟΛΟ   χωρίσ  ΧΠΑ 12.044,00 

   

ΧΠΑ 24% 2.890,56 

  
 

ΤΝΟΛΙΚΟ  ΠΟΟ 14.934,56 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΘΜΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ 

Δ/ΝΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ–ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΗΩΘ 

Σμήμα Περιβάλλοντοσ Μελετών & Ζργων 

 

 

 

 

 

 Αρ. Μελζτθσ :  4/2017 

 

ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ : ΜΕΪΝ ΑΣΟΜΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ  

                            ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΪΝ 

 

ΟΜΑΔΑ  2 :        Δ/ΝΘ   ΣΕΧΝΙΚΘ 

ΚΪΔΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ :   Κ.Α .  30.6063.0001   

    
ΠΟΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ   :        2.930,12  Ευρϊ ( Με ΧΠΑ ) 

    

     ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ    ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΜΕΑ ΑΣΟΜΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ ΜΟΝΙΜΟΙ, ΑΟΡΙΣΟΤ,ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΨΡΟΝΟΤ   Δ/ΝΘ  ΣΕΨΝΙΚΘ   

Α/Α ΕΙΔΟ 
φνολο 

δικαιουμζνων  
ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑ     
ΨΪΡΙ ΧΠΑ 

ΤΝΟΛΟ 

1 Δερματοπάνινα γάντια 13 Ηεφγοσ 106 2,90 307,4 

2 Γάντια ελαςτικά 8 Ηεφγοσ 80 1,80 144,0 

3 Γάντια μονωτικά 4 Ηεφγοσ 4 27,00 108,0 

4 Ανακλαςτικά γιλζκα 16 Σεμάχιο 16 5,00 80,0 

5 τολζσ προςταςίασ από χθμικά  7 Σεμάχιο 7 5,00 35,0 

6 Θμιάρβυλα αςφαλείασ  S3 8 Ηεφγοσ 8 35,00 280,0 

7 
Θμιάρβυλα αςφαλείασ 
θλεκτρολόγων 

5 Ηεφγοσ 
5 55,00 275,0 

8 Καπζλα 20 Σεμάχιο 20 2,00 40,0 

9 
Κράνοσ με αςπίδιο προςταςίασ 
από θλεκτρικό τόξο 

3 Σεμάχιο 
3 50,00 150,0 

10 
Γυαλιά προςταςίασ από θλιακι 
Ακτινοβολία 

21 Σεμάχιο 
21 10,00 210,0 

11 Χόρμεσ εργαςίασ 13 Σεμάχιο 13 20,00 260,0 

12 Μπουφάν 21 Σεμάχιο 21 17,00 357,0 

13 
Χιλτρόμαςκα ςωματιδίων/ 
ανακυμιάςεων  

13 Σεμάχιο 106 1,10 116,6 

    
ΤΝΟΛΟ χωρίσ ΧΠΑ 2.363,00 

    
 ΧΠΑ 24% 567,12 

    
ΤΝΟΛΙΚΟ  ΠΟΟ 2.930,12 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΘΜΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ 
Δ/ΝΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ–ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΗΩΘ 
Σμήμα Περιβάλλοντοσ Μελετών & Ζργων 

 
 
 
 
 
 Αρ. Μελ:  4/2017 
 
ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ : ΜΕΪΝ ΑΣΟΜΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ  
                            ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΪΝ 

ΟΜΑΔΑ  3 :        ΣΜΘΜΑ   ΠΡΑΙΝΟΤ 

ΚΪΔΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ :   Κ.Α .  35.6063.0001   
    ΠΟΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ   :  3.360,65  Ευρώ ( Με ΧΠΑ ) 

 
    ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

  
ΜΕΑ ΑΣΟΜΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ   ΜΟΝΙΜΟΙ, ΑΟΡΙΣΟΤ,ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΨΡΟΝΟΤ     ΣΜΘΜΑ ΠΡΑΙΝΟΤ 

Α/Α ΕΙΔΟ 
φνολο 

δικαιουμζνων  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΟΟ
ΣΘΣΑ 

ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑ     
ΨΪΡΙ ΧΠΑ 

ΤΝΟΛΟ 

1 Δερματοπάνινα γάντια 16 Ηεφγοσ 128 2,90 371,2 

2 Γάντια ελαςτικά 16 Ηεφγοσ 192 1,80 345,6 

3 Ανακλαςτικά γιλζκα 17 Ηεφγοσ 17 5,00 85,0 

4 τολζσ προςταςίασ από χθμικά  14 Σεμάχιο 14 5,00 70,0 

5 Θμιάρβυλα αςφαλείασ  S3 17 Σεμάχιο 17 35,00 595,0 

6 
Γυαλιά προςταςίασ από 
μθχανικοφσ ι χθμικοφσ κινδφνουσ 16 

Σεμάχιο 
16 10,00 160,0 

7 Καπζλα 17 Σεμάχιο 17 2,00 34,0 

8 Αςπίδιο με πλζγμα προςταςίασ 3 Σεμάχιο 3 12,00 36,0 

9 
Γυαλιά προςταςίασ από θλιακι 
Ακτινοβολία 17 

Σεμάχιο 
17 10,00 170,0 

10 Χόρμεσ εργαςίασ 16 Σεμάχιο 16 20,00 320,0 

11 Μπουφάν 17 Σεμάχιο 17 17,00 289,0 

12 Χόρμα προςταςίασ από  χθμικά 2 Σεμάχιο 2 11,60 23,2 

13 
Χιλτρόμαςκα ςωματιδίων/ 
ανακυμιάςεων  16 

Σεμάχιο 
192 1,10 211,2 

   
 ΤΝΟΛΟ χωρίσ ΧΠΑ 2.710,20 

    
 ΧΠΑ 24% 650,45 

    
ΤΝΟΛΙΚΟ  ΠΟΟ 3.360,65 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΘΜΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ 
Δ/ΝΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ–ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΗΩΘ 
Σμήμα Περιβάλλοντοσ Μελετών & Ζργων 

 
 
 
 
 
 Αρ. Μελζτθσ:  4/2017 
 
ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ : ΜΕΪΝ ΑΣΟΜΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ  
                           ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΪΝ 

 
 
ΟΜΑΔΑ  4 :   ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ 
ΚΪΔΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ :     Κ.Α.  15.6063.0002   
ΠΟΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ   : 1.261,08 Ευρϊ ( Με ΧΠΑ) 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

ΜΕΑ ΑΣΟΜΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ  ΜΟΝΙΜΟΙ, ΑΟΡΙΣΟΤ,ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΨΡΟΝΟΤ 

ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΚΟΙΝΪΝΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ, ΠΑΙΔΙΚΪΝ ΣΑΘΜΪΝ 

Α/Α ΕΙΔΟ 
φνολο 

δικαιουμζνων  
ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑ     

ΨΪΡΙ 
ΧΠΑ 

ΤΝΟΛΟ 

1 
Γάντια ελαςτικά μίασ χριςθσ 
(κουτί) 10 κουτί 78 5,00 390,0 

2 Γάντια ελαςτικά 10 ηεφγοσ 120 1,80 216,0 

3 Ανακλαςτικά γιλζκα 15 τεμάχιο 15 5,00 75,0 

4 Καπζλα 16 τεμάχιο 16 2,00 32,0 

5 Θμιάρβυλα αςφαλείασ  S3  6 ηεφγοσ 6 24,00 144,0 

6 Χόρμεσ εργαςίασ 8 τεμάχιο 8 20,00 160,0 

   

ΤΝΟΛΟ χωρίσ ΧΠΑ 1.017,00 

   
ΧΠΑ 24% 244,08 

   

ΤΝΟΛΙΚΟ  ΠΟΟ 1.261,08 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΘΜΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ 
Δ/ΝΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ–ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΗΩΘ 
Σμήμα Περιβάλλοντοσ Μελετών & Ζργων 

 
 
 
 
 
 Αρ. Μελζτθσ:  4/2017 
 
ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ : ΜΕΪΝ ΑΣΟΜΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ  
                           ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΪΝ 

 
 
 ΟΜΑΔΑ  5 :  Α ΚΤΚΛΟ ΑΠΑΨΟΛΘΘ ΪΧΕΛΟΤΜΕΝΪΝ (Διμοσ, Κζντρο Χιλοξενίασ ΨΙΣΟΤ)  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ   
ΚΪΔΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ :    Κ.Α.    20.6063.0005    
ΠΟΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ        :          11.352,20 Ευρϊ ( Με ΧΠΑ) 
 

    ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

ΜΕΑ ΑΣΟΜΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ  Α ΚΤΚΛΟ ΑΠΑΧΟΛΘΘ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ (Διμοσ, Κζντρο Χιλοξενίασ ΨΙΣΟΤ) 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΗΩΘ 

Α/Α 
ΕΙΔΟ 

 
φνολο 

δικαιουμζνων  
ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑ     
ΨΪΡΙ ΧΠΑ 

ΤΝΟΛΟ 

 1 Γάντια από νιτρίλιο 135 ηεφγοσ 270 2,20 594,00 
 2 Δερματοπάνινα γάντια 135 ηεφγοσ 270 2,90 783,00 
 3 Ανακλαςτικά γιλζκα 135 τεμάχιο 135 5,00 675,00 
 4 Θμιάρβυλα αςφαλείασ  S2 135 ηεφγοσ 135 24,00 3.240,00 
 5 Καπζλα 133 τεμάχιο 133 2,00 266,00 
 

6 

Γυαλιά προςταςίασ από 
θλιακι  Ακτινοβολία 60 τεμάχιο 60 10,00 600,00 

 
7 Χόρμεσ εργαςίασ 135 τεμάχιο 135 20,00 2.700,00 

 

8 

Χιλτρόμαςκα ςωματιδίων/ 
ανακυμιάςεων  135 τεμάχιο 270 1,10 297,00 

 

   
        

 

   

                       ΤΝΟΛΟ χωρίσ ΧΠΑ 9.155,00 

 

   

                      ΧΠΑ 24% 2.197,20 

 

   

                      ΤΝΟΛΙΚΟ  ΠΟΟ 11.352,20 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΘΜΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ 
Δ/ΝΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ–ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΗΩΘ 
Σμήμα Περιβάλλοντοσ Μελετών & Ζργων 

 
 
 
 
 
 Αρ. Μελζτθσ:  4/2017 
 
ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ : ΜΕΪΝ ΑΣΟΜΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ  
                            ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΪΝ 

 

ΟΜΑΔΑ 6 :  Α ΚΤΚΛΟ ΑΠΑΨΟΛΘΘ ΪΧΕΛΟΤΜΕΝΪΝ  (Διμοσ, Κζντρο Χιλοξενίασ ΨΙΣΟΤ)  ΣΜΘΜΑ 
ΠΡΑΙΝΟΤ   

ΚΪΔΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ :   Κ.Α .  35.6063.0005   
 ΠΟΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ   :  1.145,76 Ευρώ ( Με ΧΠΑ ) 
 

                                                         ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

       ΜΕΑ ΑΣΟΜΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ  Α ΚΤΚΛΟ ΑΠΑΧΟΛΘΘ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ (Διμοσ, Κζντρο Χιλοξενίασ ΨΙΣΟΤ)   
ΠΡΑΙΝΟ 

Α/Α ΕΙΔΟ 
φνολο 

δικαιουμζνων  
ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑ     
ΨΪΡΙ ΧΠΑ 

ΤΝΟΛΟ 

1 Γάντια από νιτρίλιο 10 Ηεφγοσ 30 2,20 66,00 

2 Δερματοπάνινα γάντια 10 Ηεφγοσ 30 2,90 87,00 

3 Κράνθ  10 Σεμάχιο 10 10,00 100,00 

4 Ανακλαςτικά γιλζκα 14 Σεμάχιο 14 5,00 70,00 

5 Θμιάρβυλα αςφαλείασ  S2 10 Σεμάχιο 10 24,00 240,00 

6 Καπζλα 14 Σεμάχιο 14 2,00 28,00 

7 
Γυαλιά προςταςίασ από θλ. 
Ακτινοβολία 10 Σεμάχιο 10 10,00 100,00 

8 Χόρμεσ εργαςίασ 10 Σεμάχιο 10 20,00 200,00 

9 
Χιλτρόμαςκα ςωματιδίων/ 
ανακυμιάςεων  10 Σεμάχιο 30 1,10 33,00 

    

ΤΝΟΛΟ χωρίσ ΧΠΑ 924,00 

  
  

ΧΠΑ 24% 221,76 

  
  

ΤΝΟΛΙΚΟ  ΠΟΟ 1.145,76 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΘΜΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ 
Δ/ΝΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ–ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΗΩΘ                                              Αρ. Μελζτθσ:  4/2017 
Σμήμα Περιβάλλοντοσ Μελετών & Ζργων 
                                                                                                                            ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ : ΜΕΪΝ ΑΣΟΜΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ  
                                                                                                                                                      ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΪΝ 

     

ΟΜΑΔΑ  7: Α ΚΤΚΛΟ ΑΠΑΨΟΛΘΘ ΪΧΕΛΟΤΜΕΝΪΝ (Διμοσ, Κζντρο Χιλοξενίασ ΨΙΣΟΤ) ΣΕΧΝΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ 
ΚΪΔΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ :   Κ.Α .  30.6063.0004   

   ΠΟΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ   :            6.689,92  Ευρώ ( Με ΧΠΑ ) 
   

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 
 
 
 
 
  
 

  

ΜΕΑ ΑΣΟΜΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ Α ΚΤΚΛΟ ΑΠΑΧΟΛΘΘ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ (Διμοσ, Κζντρο Χιλοξενίασ ΨΙΣΟΤ) 
ΣΕΧΝΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ 

Α/Α ΕΙΔΟ 
φνολο 

δικαιουμζν
ων  

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΘΣΑ 
ΣΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑ     
ΨΪΡΙ  ΧΠΑ  

ΤΝΟΛΟ 

1 Δερματοπάνινα γάντια 66 Ηεφγοσ 198 2,90 574,20 

2 Γάντια υγκολλθτϊν 3 Ηεφγοσ 3 8,00 24,00 

3 Κράνθ  51 Σεμάχιο 51 10,00 510,00 

4 Ανακλαςτικά γιλζκα 62 Σεμάχιο 62 5,00 310,00 

5 Ποδιζσ ςυγκολλθτϊν 3 Σεμάχιο 3 13,00 39,00 

6 Θμιάρβυλα αςφαλείασ S2 66 Ηεφγοσ 66 24,00 1.584,00 

7 

Θμιάρβυλα αςφαλείασ 
θλεκτρολόγων 

3 Ηεφγοσ 3 55,00 165,00 

8 Καπζλα 65 Σεμάχιο 65 2,00 130,00 

9 Μάςκα θλεκτροςυγκολλθτϊν 8 Σεμάχιο 8 20,00 160,00 

10 

Γυαλιά προςταςίασ από μθχανικοφσ 
Κινδφνουσ  (googles) 

41 Σεμάχιο 41 10,00 410,00 

11 Χόρμεσ εργαςίασ 69 Σεμάχιο 69 20,00 1.380,00 

12 

Χιλτρόμαςκα ςωματιδίων/ 
ανακυμιάςεων  

33 Σεμάχιο 99 1,10 108,90 

 
                                                                                                          

ΤΝΟΛΟ ΨΪΡΙ ΧΠΑ 5.395,10 

   
                                                                          ΧΠΑ 24% 1.294,82 

    

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ 6.689,92 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΘΜΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ 
Δ/ΝΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ–ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΗΩΘ 
Σμήμα Περιβάλλοντοσ Μελετών & Ζργων 

 
 
 
 
 
 Αρ. Μελ:  4/2017 
 
ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ : ΜΕΪΝ ΑΣΟΜΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ  
                            ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΪΝ 

 

 

ΟΜΑΔΑ 8 : Α ΚΤΚΛΟ ΑΠΑΨΟΛΘΘ ΪΧΕΛΟΤΜΕΝΪΝ (Διμοσ, Κζντρο Χιλοξενίασ ΨΙΣΟΤ) ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ 
ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ 

 
ΚΪΔΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ :   Κ.Α .  15.6063.0005 

   

 
ΠΟΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ   :    1.084,26  Ευρώ ( Με ΧΠΑ ) 

   

       

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

ΜΕΑ ΑΣΟΜΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ Α ΚΤΚΛΟ ΑΠΑΧΟΛΘΘ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ (Διμοσ, Κζντρο Χιλοξενίασ ΨΙΣΟΤ) 
ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟ 
φνολο 

δικαιουμζνων  
ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑ     

ΨΪΡΙ 
ΧΠΑ 

ΤΝΟΛΟ 

1 Γάντια ελαςτικά  16 Ηεφγοσ 48 1,80 86,40 

2 
Γάντια ελαςτικά μιασ 
χριςθσ (κουτί) 

8 Κουτί 24 5,00 120,00 

3 Ανακλαςτικά γιλζκα 52 Σεμάχιο 52 5,00 260,00 

4 Καπζλα 44 Σεμάχιο 44 2,00 88,00 

5 Χόρμεσ εργαςίασ 16 Σεμάχιο 16 20,00 320,00 

    

ΤΝΟΛΟ Ψωρίσ  ΧΠΑ  874,40 

    

 ΧΠΑ 24% 209,86 

    

ΤΝΟΛΙΚΟ  ΠΟΟ  1084,26 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΘΜΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ 
Δ/ΝΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ–ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΗΩΘ 
Σμήμα Περιβάλλοντοσ Μελετών & Ζργων 

 
 
 
 
 
 Αρ. Μελζτθσ:  4/2017 
 
ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ : ΜΕΪΝ ΑΣΟΜΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ  
                           ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΪΝ 

 
 
 ΟΜΑΔΑ 9 : Β΄ΚΤΚΛΟ ΑΠΑΨΟΛΘΘ ΪΧΕΛΟΤΜΕΝΪΝ (Διμοσ, Κζντρο Χιλοξενίασ ΨΙΣΟΤ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ   
ΚΪΔΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ :    Κ.Α.    20.6063.0005    
ΠΟΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ        :          11.352,20 Ευρϊ ( Με ΧΠΑ) 
 

    ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

ΜΕΑ ΑΣΟΜΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ  Β΄ ΚΤΚΛΟ ΑΠΑΧΟΛΘΘ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ (Διμοσ, Κζντρο Χιλοξενίασ ΨΙΣΟΤ) 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΗΩΘ 

Α/Α 
ΕΙΔΟ 

 
φνολο 

δικαιουμζνων  
ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑ     
ΨΪΡΙ ΧΠΑ 

ΤΝΟΛΟ 

 1 Γάντια από νιτρίλιο 135 ηεφγοσ 270 2,20 594,00 
 2 Δερματοπάνινα γάντια 135 ηεφγοσ 270 2,90 783,00 
 3 Ανακλαςτικά γιλζκα 135 τεμάχιο 135 5,00 675,00 
 4 Θμιάρβυλα αςφαλείασ  S2 135 ηεφγοσ 135 24,00 3.240,00 
 5 Καπζλα 133 τεμάχιο 133 2,00 266,00 
 

6 

Γυαλιά προςταςίασ από 
θλιακι  Ακτινοβολία 60 τεμάχιο 60 10,00 600,00 

 
7 Χόρμεσ εργαςίασ 135 τεμάχιο 135 20,00 2.700,00 

 

8 

Χιλτρόμαςκα ςωματιδίων/ 
ανακυμιάςεων  135 τεμάχιο 270 1,10 297,00 

 

   
        

 

   

                       ΤΝΟΛΟ χωρίσ ΧΠΑ 9.155,00 

 

   

                      ΧΠΑ 24% 2.197,20 

 

   

                      ΤΝΟΛΙΚΟ  ΠΟΟ 11.352,20 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΘΜΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ 
Δ/ΝΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ–ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΗΩΘ 
Σμήμα Περιβάλλοντοσ Μελετών & Ζργων 

 
 
 
 
 
 Αρ. Μελζτθσ:  4/2017 
 
ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ : ΜΕΪΝ ΑΣΟΜΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ  
                            ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΪΝ 

 

ΟΜΑΔΑ 10 :  Β΄ ΚΤΚΛΟ ΑΠΑΨΟΛΘΘ ΪΧΕΛΟΤΜΕΝΪΝ     (Διμοσ, Κζντρο Χιλοξενίασ ΨΙΣΟΤ) ΣΜΘΜΑ 

ΠΡΑΙΝΟΤ   

ΚΪΔΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ :   Κ.Α .  35.6063.0005   
 ΠΟΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ   :  1.145,76 Ευρώ ( Με ΧΠΑ ) 
 

                                                         ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

       ΜΕΑ ΑΣΟΜΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ  Β΄ ΚΤΚΛΟ ΑΠΑΧΟΛΘΘ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ (Διμοσ, Κζντρο Χιλοξενίασ ΨΙΣΟΤ)   
ΠΡΑΙΝΟ 

Α/Α ΕΙΔΟ 
φνολο 

δικαιουμζνων  
ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑ     
ΨΪΡΙ ΧΠΑ 

ΤΝΟΛΟ 

1 Γάντια από νιτρίλιο 10 Ηεφγοσ 30 2,20 66,00 

2 Δερματοπάνινα γάντια 10 Ηεφγοσ 30 2,90 87,00 

3 Κράνθ  10 Σεμάχιο 10 10,00 100,00 

4 Ανακλαςτικά γιλζκα 14 Σεμάχιο 14 5,00 70,00 

5 Θμιάρβυλα αςφαλείασ  S2 10 Σεμάχιο 10 24,00 240,00 

6 Καπζλα 14 Σεμάχιο 14 2,00 28,00 

7 
Γυαλιά προςταςίασ από θλ. 
Ακτινοβολία 10 Σεμάχιο 10 10,00 100,00 

8 Χόρμεσ εργαςίασ 10 Σεμάχιο 10 20,00 200,00 

9 
Χιλτρόμαςκα ςωματιδίων/ 
ανακυμιάςεων  10 Σεμάχιο 30 1,10 33,00 

    

ΤΝΟΛΟ χωρίσ ΧΠΑ 924,00 

  
  

ΧΠΑ 24% 221,76 

  
  

ΤΝΟΛΙΚΟ  ΠΟΟ 1.145,76 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΘΜΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ 
Δ/ΝΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ–ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΗΩΘ                                              Αρ. Μελζτθσ:  4/2017 
Σμήμα Περιβάλλοντοσ Μελετών & Ζργων 
                                                                                                                            ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ : ΜΕΪΝ ΑΣΟΜΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ  
                                                                                                                                                      ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΪΝ 

     

ΟΜΑΔΑ 11 : Β΄ ΚΤΚΛΟ ΑΠΑΨΟΛΘΘ ΪΧΕΛΟΤΜΕΝΪΝ (Διμοσ, Κζντρο Χιλοξενίασ ΨΙΣΟΤ) ΣΕΧΝΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ 
ΚΪΔΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ :   Κ.Α .  30.6063.0004   

   ΠΟΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ   :            6.689,92  Ευρώ ( Με ΧΠΑ ) 
   

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 
 
 
 
 
  
 

  

ΜΕΑ ΑΣΟΜΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ  Β΄ ΚΤΚΛΟ ΑΠΑΧΟΛΘΘ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ (Διμοσ, Κζντρο Χιλοξενίασ ΨΙΣΟΤ) 
ΣΕΧΝΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ 

Α/Α ΕΙΔΟ 
φνολο 

δικαιουμζν
ων  

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΘΣΑ 
ΣΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑ     
ΨΪΡΙ  ΧΠΑ  

ΤΝΟΛΟ 

1 Δερματοπάνινα γάντια 66 Ηεφγοσ 198 2,90 574,20 

2 Γάντια υγκολλθτϊν 3 Ηεφγοσ 3 8,00 24,00 

3 Κράνθ  51 Σεμάχιο 51 10,00 510,00 

4 Ανακλαςτικά γιλζκα 62 Σεμάχιο 62 5,00 310,00 

5 Ποδιζσ ςυγκολλθτϊν 3 Σεμάχιο 3 13,00 39,00 

6 Θμιάρβυλα αςφαλείασ S2 66 Ηεφγοσ 66 24,00 1.584,00 

7 

Θμιάρβυλα αςφαλείασ 
θλεκτρολόγων 

3 Ηεφγοσ 3 55,00 165,00 

8 Καπζλα 65 Σεμάχιο 65 2,00 130,00 

9 Μάςκα θλεκτροςυγκολλθτϊν 8 Σεμάχιο 8 20,00 160,00 

10 

Γυαλιά προςταςίασ από μθχανικοφσ 
Κινδφνουσ  (googles) 

41 Σεμάχιο 41 10,00 410,00 

11 Χόρμεσ εργαςίασ 69 Σεμάχιο 69 20,00 1.380,00 

12 

Χιλτρόμαςκα ςωματιδίων/ 
ανακυμιάςεων  

33 Σεμάχιο 99 1,10 108,90 

 

                                                                                                          
ΤΝΟΛΟ ΨΪΡΙ ΧΠΑ 5.395,10 

   
                                                                          ΧΠΑ 24% 1.294,82 

    

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ 6.689,92 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΘΜΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ 
Δ/ΝΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ–ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΗΩΘ 
Σμήμα Περιβάλλοντοσ Μελετών & Ζργων 

 
 
 
 
 
 Αρ. Μελ:  4/2017 
 
ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ : ΜΕΪΝ ΑΣΟΜΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ  
                            ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΪΝ 

 

 

ΟΜΑΔΑ 12 : Β΄ ΚΤΚΛΟ ΑΠΑΨΟΛΘΘ ΪΧΕΛΟΤΜΕΝΪΝ (Διμοσ, Κζντρο Χιλοξενίασ ΨΙΣΟΤ)  
ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ  ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ 

 
ΚΪΔΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ :   Κ.Α .  15.6063.0005 

   

 
ΠΟΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ   :    1.084,26  Ευρώ ( Με ΧΠΑ ) 

   

       

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

ΜΕΑ ΑΣΟΜΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ Β΄ ΚΤΚΛΟ ΑΠΑΧΟΛΘΘ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ (Διμοσ, Κζντρο Χιλοξενίασ ΨΙΣΟΤ) 
ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟ 
φνολο 

δικαιουμζνων  
ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑ     
ΨΪΡΙ ΧΠΑ 

ΤΝΟΛΟ 

1 Γάντια ελαςτικά  16 Ηεφγοσ 48 1,80 86,40 

2 
Γάντια ελαςτικά μιασ 
χριςθσ (κουτί) 

8 Κουτί 24 5,00 120,00 

3 Ανακλαςτικά γιλζκα 52 Σεμάχιο 52 5,00 260,00 

4 Καπζλα 44 Σεμάχιο 44 2,00 88,00 

5 Χόρμεσ εργαςίασ 16 Σεμάχιο 16 20,00 320,00 

    

ΤΝΟΛΟ Ψωρίσ  ΧΠΑ  874,40 

    

 ΧΠΑ 24% 209,86 

    

ΤΝΟΛΙΚΟ  ΠΟΟ  1084,26 
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Πίνακασ  Κωδικϊν και Ποςϊν Προχπολογιςμοφ 

 

ΚΪΔΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ    ΠΟΟ ςε  € 

ΚΑ  15.6063.0002 1.261,08   

ΚΑ  15.6063.0005 1.084,26   

ΚΑ  20.6063.0001 14.934,56 

ΚΑ  20.6063.0005 11.352,20   

ΚΑ  30.6063.0001 2.930,12   

ΚΑ  30.6063.0004 6.689,92 

ΚΑ  35.6063.0001 3.360,65 

ΚΑ  35.6063.0005 1.145,76 

ΓΕΝΙΚΟ  ΤΝΟΛΟ 42.758,55   

 
 
 

   
 

Πίνακασ  Κωδικϊν και Ποςϊν Προχπολογιςμοφ Δεφτερου Β’ κφκλου  
 κοινωφελϊν  προγραμμάτων απαςχόλθςθσ που προβλζπονται 

 

ΚΪΔΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ    ΠΟΟ ςε  € 

ΚΑ  15.6063.0005 1.084,26   

ΚΑ  20.6063.0005 11.352,20   

ΚΑ  30.6063.0004 6.689,92 

ΚΑ  35.6063.0005 1.145,76 

ΓΕΝΙΚΟ  ΤΝΟΛΟ 20.272,14   
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υνολικόσ Πίνακασ  Δικαιοφχων 
Μζςων Ατομικισ Προςταςίασ Εργαηομζνων Διμου  Περάματοσ   

(Μόνιμοι, Αορίςτου, Οριςμζνου χρόνου & Α' Βϋ Κφκλοσ Ϊφελουμζνων προγραμμάτων) 

 Α/Α  

 
     

 

φ
νο

λο
 

δ
ικ

α
ιο

υ
μ

ζν
ω

ν 

Σε
μ

ά
χι

α
 

1 Γάντια από νιτρίλιο 365 1246 

2 Δερματοπάνινα γάντια 526 1876 

3 Γάντια ελαςτικά 77 532 

4 Γάντια ελαςτικά μίασ χριςθσ (κουτί) 39 176 

5 Γάντια υγκολλθτϊν 6 6 

6 Γάντια μονωτικά 4 4 

7 Γάντια για πετροχθμικά 2 12 

8 Κράνθ αςφαλείασ 122 122 

9 Αςπίδιο με πλζγμα προςταςίασ 3 3 

10 Κράνοσ με ενςωματωμζνο αςπίδιο προςταςίασ από θλεκτρικό τόξο 3 3 

11 Αςπίδιο προςταςίασ από μθχανικοφσ και χθμικοφσ κινδφνουσ 2 2 

12 Ανακλαςτικά γιλζκα 649 649 

13 Ανακλαςτικοί Κϊνοι ιμανςθσ 
 

30 

14 Ποδιζσ ςυγκολλθτϊν 6 6 

15 τολζσ προςταςίασ από χθμικά μίασ χριςθσ 21 21 

16 Θμιάρβυλα αςφαλείασ  S2 422 422 

17 Θμιάρβυλα αςφαλείασ  S3 106 106 

18 Θμιάρβυλα αςφαλείασ θλεκτρολόγων 11 11 

19 Καπζλα 640 640 

20 Γυαλιά προςταςίασ από μθχανικοφσ Κινδφνουσ 98 98 

21 Γυαλιά προςταςίασ από θλιακι Ακτινοβολία 244 244 

22 Μάςκα κεφαλισ για θλεκτροςυγκολλθτζσ 16 16 

23 Χόρμεσ εργαςίασ 583 583 

24 Αδιάβροχεσ ςτολζσ  2 2 

25 Μπουφάν 113 113 

26 Μάςκα προςϊπου με φίλτρα 
 

3 

27 Χιλτρόμαςκα ςωματιδίων/ ανακυμιάςεων  425 1496 

28 Μάςκα FFP2 με Άνκρακα 44 264 

29 Χόρμα προςταςίασ από χθμικά  2 2 
 

Πζραμα  4  Απριλίου  2017 
Ο Σεχνικόσ αςφαλείασ του Διμου 

 
 

Παπαγιανόπουλοσ Παναγιϊτθσ  
                   Θεωρικθκε 

                Προϊςτάμενοσ Σμιματοσ                 Ο Προϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ  
     Περιβάλλοντοσ Μελετϊν & Ζργων     ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΗΪΘ 

 
 
    Τποκζςιμοσ Κων/νοσ                              Μουςτάκθσ  Απόςτολοσ 

               Πολιτικόσ Μθχανικόσ Σ.Ε.                             Δρ. Ψθμικόσ Μθχανικόσ 
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1 Γάντια από νιτρίλιο 37 39 6 2 153 4 104 20 365 1246

2 Δερματοπάνινα γάντια 37 39 6 2 153 4 7 10 6 23 27 104 10 56 10 20 4 8 526 1876

3 Γάντια ελαςτικά 7 10 6 1 13 24 16 77 532

4 Γάντια ελαςτικά μίασ χριςθσ (κουτί) 15 24 39 176

5 Γάντια υγκολλθτϊν 6 6 6

6 Γάντια μονωτικά 3 4 4

7 Γάντια για πετροχθμικά 2 2 12

8 Κράνθ αςφαλείασ 22 10 56 20 6 8 122 122

9 Αςπίδιο με πλζγμα προςταςίασ 3 3 3

10
Κράνοσ με ενςωματομζνο αςπίδιο 

προςταςίασ από θλεκτρικό τόξο 3 3 3

11
Αςπίδιο προςταςίασ από μθχανικοφσ 

και χθμικοφσ κινδφνουσ 2 2 2

12 Ανακλαςτικά γιλζκα 37 39 6 2 153 4 7 10 6 9 23 27 3 15 104 10 56 10 20 16 4 88 649 649

13 Ανακλαςτικοί Κϊνοι ιμανςθσ 30

14 Ποδιζσ ςυγκολλθτϊν 6 6 6

15
τολζσ προςταςίασ από χθμικά μίασ 

χριςθσ 7 10 4 21 21

16 Θμιαρβυλα αςφαλείασ  S2 16 4 146 22 16 104 10 56 10 20 6 4 8 422 422

17 Θμιαρβυλα αςφαλείασ  S3 37 23 2 2 7 4 7 10 6 1 1 6 106 106

18 Θμιάρβυλα αςφαλείασ θλεκτρολόγων 11 11 11

19 Καπζλα 37 39 2 2 153 4 7 10 6 9 22 27 1 8 15 104 10 56 10 20 6 4 88 640 640

20
Γυαλιά προςταςίασ από μθχανικοφσ 

Κινδφνουσ 10 6 10 56 10 6 98 98

21
Γυαλιά προςταςίασ από θλιακι 

Ακτινοβολία 89 39 2 4 7 10 6 1 1 5 8 52 20 244 244

22
Μάςκα κεφαλισ για 

θλεκτροςυγκολλθτζσ 10 6 16 16

23 Χόρμεσ εργαςίασ 37 39 6 2 153 4 7 10 6 23 27 13 22 104 10 56 10 20 16 6 4 8 583 583

24 Αδιάβροχεσ ςτολζσ 2 2 2

25 Μπουφάν 37 23 2 2 7 4 7 10 6 1 1 5 8 113 113

26 Μάςκα προςϊπου με φίλτρα 3

27
Χιλτρόμαςκα ςωματιδίων/ 

ανακυμιάςεων 
36 6 153 7 10 6 1 5 11 104 56 20 6 4 425 1496

28 Μάςκα FFP2 με Άνκρακα 37 3 4 44 264

29 Χόρμα προςταςίασ από χθμικά 2 2 2

ΜΕΑ ΑΣΟΜΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΪΝ ΔΘΜΟΤ ΠΕΡΑΜΑΣΟ  ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ Μονιμοι Αορίςτου Οριςμζνου Και Α' Βϋ Κυκλοσ Ϊφελουμζνων 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΙ    
υνολικά +Α' +Β' Κφκλοσ
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