
1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια λοιπών μέσων ατομικής προστασίας».

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ: 4031,81€

Φ.Π.Α. 24%:   967,63  €

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 4999,44€

ΘΗΒΑ …/…/……
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ
διπλ. πολιτικός μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια λοιπών μέσων ατομικής προστασίας».
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4999,44€ με Φ.Π.Α.24%
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια των παρακάτω μέσων ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους

στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θηβαίων, όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ 53361/11-10-2006 (ΦΕΚ
1503/11.10.2006, τεύχος Β), όπως τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ 36586/10.7.2007 (ΦΕΚ 1323/30.07.2007, τεύχος Β) και ΚΥΑ
31119/19.5.2008 (ΦΕΚ 990/28.5.2008, τεύχος Β): «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα
προληπτικής ιατρικής» ως σήμερα ισχύουν.

Συγκεκριμένα  θα  γίνει  προμήθεια  των  παρακάτω ειδών,  όπως  αναγράφονται  αναλυτικά στον  πίνακα  που  ακολουθεί,
προκειμένου να παράσχει ο Δήμος Θηβαίων ατομική προστασία στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και
ιδιαιτέρως στους υπαλλήλους των τεχνικών συνεργείων.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Γάντια δερματοπάνινα (CPV 18141000-9) ζεύγος 33
2 Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο (CPV 18141000-9) ζεύγος 22
3 Γάντια ελαστικά μίας χρήσης νιτριλίου (συσκευασία 100 τεμ) (CPV 18424300-0) τεμ 6
4 Γάντια συγκολλητών (CPV 18141000-9) ζεύγος 4
5 Γάντια μονωτικά (CPV 18141000-9) ζεύγος 7
6 Κράνη (CPV 18444100-4) τεμ 18
7 Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία (CPV 18143000-3) τεμ 46
8 Γυαλιά τύπου goggles (CPV 18143000-3) τεμ 12
9 Μάσκα για ηλεκτροσυγκολλητές (CPV 18143000-3) τεμ 4

10 Φίλτρο μάσκα Ρ1 (CPV 18143000-3) τεμ 8
11 Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα Α1 Ρ3 (CPV 18143000-3) τεμ 18
12 Ανακλαστικά γιλέκα (CPV 35113440-5) τεμ 46
13 Ποδιές συγκολλητών (CPV 18143000-3) τεμ 4
14 Στολές προστασίας από χημικά (CPV 35113400-3) τεμ 5
15 Γαλότσες (CPV 18816000-2) ζεύγος 22
16 Άρβυλα ασφαλείας (CPV 18800000-7) ζεύγος 46
17 Ωτοασπίδες ή ωτοβύσματα (CPV 18143000-3) τεμ 84
18 Επιγονατίδες (CPV 18143000-3) ζεύγος 6
19 Νιτσεράδες (CPV 18221000-4) τεμ 16
20 Καπέλα (CPV 18441000-2) τεμ 16
Οι ποσότητες των ειδών της προμήθειας, οι οποίες αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, προέκυψαν έχοντας υπόψη των

αριθμό  των εργαζομένων  και  από εκτίμηση για  την  κάλυψη των αναγκών.  Σε  κάθε  περίπτωση,  οι  ποσότητες  των προς
προμήθεια  προϊόντων,  οι  οποίες  θα  αναφέρονται  στις  συμβάσεις  του  Δήμου  με  τους  υποψήφιους  που  θα  αναδειχθούν
προμηθευτές της παρούσας προμήθειας, θα καθορισθούν με βάση τις τότε ισχύουσες καταστάσεις δικαιούχων του Δήμου.

Οι τιμές προέκυψαν από το ελεύθερο εμπόριο.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 4999,44€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, η δαπάνη θα

καλυφθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ και είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό με κωδικό 30.6063.04.
Η προμήθεια των ανωτέρω ειδών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. 185Β/23-

03-1993) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.K.Π. - Ο.Τ.Α.) και τις τροποποιήσεις αυτού.

ΘΗΒΑ …/…/………

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ
Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡ/ΝΟΣ

Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.Δ.Θ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ
διπλ. πολιτικός μηχανικός

ΛΙΑΝΑ ΛΑΒΔΑ
αρχιτέκτων μηχανικός

ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
διπλ. πολιτικός μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια λοιπών μέσων ατομικής προστασίας».
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4999,44€ με (Φ.Π.Α.24%)
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ (€)
ΣΥΝΟΛΟ

(€)

1. Γάντια δερματοπάνινα ζεύγος 33 1,45 47,85

2. Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο ζεύγος 22 1,95 42,90

3. Γάντια ελαστικά μίας χρήσης νιτριλίου (συσκευασία 100 τεμ) τεμ 6 5,95 35,70

4. Γάντια συγκολλητών ζεύγος 4 4,95 19,80

5. Γάντια μονωτικά ζεύγος 7 13,80 96,60

6. Κράνη τεμ 18 14,90 268,20

7. Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία τεμ 46 9,95 457,70

8. Γυαλιά τύπου goggles τεμ 12 9,95 119,40

9. Μάσκα για ηλεκτροσυγκολλητές τεμ 4 7,90 31,60

10. Φίλτρο μάσκα Ρ1 τεμ 8 1,25 10,00

11. Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα Α1 Ρ3 τεμ 18 49,50 891,00

12. Ανακλαστικά γιλέκα τεμ 46 5,95 273,70

13. Ποδιές συγκολλητών τεμ 4 8,90 35,60

14. Στολές προστασίας από χημικά τεμ 5 24,90 124,50

15. Γαλότσες ζεύγος 22 6,90 151,80

16. Άρβυλα ασφαλείας ζεύγος 46 24,90 1.145,40

17. Ωτοασπίδες ή ωτοβύσματα τεμ 84 0,39 32,76

18. Επιγονατίδες ζεύγος 6 14,95 89,70

19. Νιτσεράδες τεμ 16 6,90 110,40

20. Καπέλα τεμ 16 2,95 47,20

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 4.031,81

Φ.Π.Α. 24%: 967,63

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ: 4999,44

ΘΗΒΑ …/…/……

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ
Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡ/ΝΟΣ

Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.Δ.Θ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ
διπλ. πολιτικός μηχανικός

ΛΙΑΝΑ ΛΑΒΔΑ
αρχιτέκτων μηχανικός

ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
διπλ. πολιτικός μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια λοιπών μέσων ατομικής προστασίας.
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4999,44€ με Φ.Π.Α.24%
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Όλα τα είδη της προμήθειας θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται, απαλλαγμένα από

βλαπτικές ουσίες, ανθεκτικά στις καιρικές μεταβολές, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές (εθνικές προδιαγραφές κατά ΕΛΟΤ κλπ.) και γενικά
η  κατασκευή  και  λειτουργία  τους  θα  ακολουθεί  τα  ευρωπαϊκά  και  διεθνώς  αναγνωρισμένα  πρότυπα.  Όλα  τα  υλικά  θα  προέρχονται  από
αναγνωρισμένη κατασκευαστική εταιρεία και θα διαθέτουν σήμανση συμμόρφωσης CE.

Τα υλικά θα παραδίδονται από τον ανάδοχο τμηματικά και σε ποσότητες ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες του δήμου, στο χώρο που εδρεύουν
τα συνεργεία του δήμου ή σε χώρους που θα υποδείξει η υπηρεσία. Αντίστοιχη με την παραλαβή θα είναι και η τιμολόγηση με σταθερή τιμή (τιμή
προσφοράς).

Όλα τα υλικά θα ελέγχονται πριν την εγκατάσταση, ώστε να αποκλείεται η χρήση τους σε περίπτωση που αυτά παρουσιάζουν ελαττώματα ή
αποκλίσεις από τις αναγραφόμενες προδιαγραφές. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, ισόποση ποσότητα του προϊόντος θα αντικαθίστανται
άμεσα από τον ανάδοχο με δικά του έξοδα και αχρεωστήτως για τον κύριο του έργου, ο οποίος διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να κηρύξει έκπτωτο
τον ανάδοχο με όλες τις νομικές συνέπειες αυτής της πράξεως.

Λόγω των διαφορετικών μεγεθών που απαιτούνται  για κάποια από τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ενδύματα – υποδήματα) θα πρέπει  ο
ανάδοχος να συνεργασθεί με τους δικαιούχους για τη λήψη των μεγεθών για τον κάθε εργαζόμενο χωριστά.

Ειδικότερα για έκαστο υλικό ισχύουν τα κάτωθι:

ΑΡΘΡΟ 1
Γάντια δερματοπάνινα (CPV 18141000-9)

Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον
(στους οικοδόμους, συνεργεία συντήρησης απορριμματοφόρων, μηχανοτεχνίτες, οδηγούς φορτηγών και χειριστές μηχανημάτων έργων).  
Χαρακτηριστικά:
 Ολικό μήκος από 20 έως 25 cm και πάχος 1 – 1,2 mm και διαφόρων μεγεθών.
 Η παλάμη και τα πέντε (5) δάκτυλα θα είναι κατασκευασμένα από δέρμα βοοειδών.
 Το πίσω μέρος θα είναι κατασκευασμένο από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης.
 Η συρραφή των επιμέρους απαρτιών του γαντιού θα γίνεται με νάιλον κλωστή, όπου οι ραφές θα

είναι εσωρραφές και θα απέχουν τουλάχιστον 1,5 mm από την άκρη του δέρματος.
Πρότυπα: ΕΝ 420, ΕΝ 388.
Με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 2, 1, 2, 2 που σημαίνει:
 2 (τριβή).
 1 (κοπή με λεπίδα).
 2 (διάσχιση).
 2 (διάτρηση).

Σήμανση:
 CE.
 Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.
 Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους (βλ. σχήμα 1 παρακάτω) και οι κωδικοί 2, 1, 2,  2.

Τα δερματοπάνινα  γάντια  χρησιμοποιούνται  από συγκεκριμένες  ειδικότητες  6  εργαζομένων του τμήματος  Αυτεπιστασίας  –  Συντηρήσεων  και
Πολιτικής Προστασίας, 2 εργαζομένων του τμήματος Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων Η/Μ – Αδειών Μεταφορών και Διαχείρισης Οχημάτων –
Μελετών  / Επιβλέψεων Η/Μ έργων και 3 εργαζομένου του Γραφείου Συντηρήσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών. Επειδή η διάρκεια ζωής τους
εξαρτάται από τη χρήση τους και στη συγκεκριμένη περίπτωση η χρήση τους είναι σε καθημερινή βάση υπολογίστηκαν 3 ζεύγη γαντιών για κάθε
εργαζόμενο ανά έτος.

Τιμή ανά ζεύγος: 1,45€

Ένα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά.

ΑΡΘΡΟ 2
Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο (CPV 18141000-9)

Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος της παλάμης μπορεί να εκτεθεί σε χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον όπως στα συνεργεία
συντήρησης σε υγρό περιβάλλον, σε υδραυλικούς και σε βαφές.
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 – 25 cm και διαφόρων μεγεθών.
Εμπρός μέρος παλάμης από νιτρίλιο ώστε να προστατεύει από χημικές ουσίες, ενώ παράλληλα να είναι μη διαπερατό από έλαια και να έχει μεγάλες 
αντοχές στην τριβή. Πίσω μέρος παλάμης από κατάλληλο ύφασμα ώστε να είναι πιο εύχρηστο, αλλά με αρκετά σφικτό πλέξιμο ώστε να συνδυάζει 
την άνεση στη χρήση με άριστη υποστήριξη και περιορισμό της διείσδυσης ακαθαρσιών στο ελάχιστο δυνατό.
Με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 4, 2, 3, 2 που σημαίνει:
 4 (τριβή).
 2 (κοπή με λεπίδα).
 3 (διάσχιση).
 2 (διάτρηση).

Πρότυπα: ΕΝ 420, ΕΝ 388.
Σήμανση:
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 CE.
 Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.
 Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 4, 2, 3, 2 (βλ. Σχήμα 1 παρακάτω).

Τα γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο χρησιμοποιούνται από συγκεκριμένες ειδικότητες 14 εργαζομένων του τμήματος Αυτεπιστασίας – Συντηρήσεων
και Πολιτικής Προστασίας και 4 εργαζομένων του Γραφείου Συντηρήσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών. Επειδή η διάρκεια ζωής τους εξαρτάται
από τη χρήση τους και στη συγκεκριμένη περίπτωση η χρήση τους είναι σε καθημερινή βάση υπολογίστηκε 1 ζεύγος γαντιών για κάθε εργαζόμενο
ανά έτος και μένει ένα υπόλοιπο 4 ζευγών για την αποθήκη σε περίπτωση καταστροφής.

Τιμή ανά ζεύγος: 1,95€

Ένα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά.

ΑΡΘΡΟ 3
Γάντια ελαστικά μίας χρήσης νιτριλίου (συσκευασία 100 τεμ) (CPV 18424300-0)

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτείται προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς, όπως στους απασχολούμενους στην αποχέτευση.
Χαρακτηριστικά: Μήκος  περίπου  30  cm και  διαφόρων  μεγεθών.  Πάχος  0,5  mm. Υλικό  κατασκευής  νιτρίλιο  με  εσωτερική  επένδυση από
ανθιδρωτικό υλικό. Χωρίς πούδρα και latex για την αποφυγή αλλεργιών.
Με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 0, 1 που σημαίνει:
 3 (τριβή).
 1 (κοπή με λεπίδα).
 1 (διάτρηση).

Πρότυπα: ΕΝ 420, ΕΝ 388, ΕΝ 374.
Σήμανση:
 CE.
 Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.
 Εικονόσημο προστασίας  από  μηχανικούς  κινδύνους  και  οι  κωδικοί  3,  1,  Χ,  1,  καθώς  και  εικονόσημα προστασίας  από  χημικές  ουσίες  και

μικροοργανισμούς (βλ. σχήμα 2 παρακάτω).
Τα  ελαστικά  γάντια  μίας  χρήσης  νιτριλίου  χρησιμοποιούνται  από  συγκεκριμένη  ειδικότητα  2  εργαζομένων  του  τμήματος  Αυτεπιστασίας  –
Συντηρήσεων  και  Πολιτικής  Προστασίας  και  4  εργαζομένων  του  Γραφείου  Συντηρήσεων  Αποκεντρωμένων  Υπηρεσιών.  Υπολογίστηκε  1
συσκευασία των 100 τεμαχίων για κάθε εργαζόμενο ανά έτος.

Τιμή ανά συσκευασία 100 τεμαχίων: 5,95€

Πέντε ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά.

ΑΡΘΡΟ 4
Γάντια συγκολλητών (CPV 18141000-9)

Πεδίο χρήσης: συγκολλήσεις.
Χαρακτηριστικά: Γάντια πέντε (5) δακτύλων και διαφόρων μεγεθών κατασκευασμένα από ειδικά επεξεργασμένο δέρμα με εσωτερική επένδυση τα
οποία παρέχουν προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα και από μικρές εκτοξεύσεις λειωμένων μετάλλων.
Ειδικότερα:
 Το κυρίως γάντι, και πιο συγκεκριμένα η παλάμη, το πίσω μέρος και το περικάρπιο, θα είναι κατασκευασμένα από δέρμα βοοειδών.
 Η φόδρα στην παλάμη θα είναι κατασκευασμένη από βαμβακερό, μη υφασμένο, ύφασμα.
 Η φόδρα στο πίσω μέρος θα είναι κατασκευασμένη από βαμβακερό, 100 % υφαντό, ύφασμα.
 Στις ραφές θα χρησιμοποιείται νάιλον κλωστή

Με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1 που σημαίνει:
 3 (τριβή).
 1 (κοπή με λεπίδα).
 2 (διάσχιση).
 1 (διάτρηση).

και με ελάχιστα επίπεδα θερμικών αντοχών 3, 1, 3, 1, 4, Χ που σημαίνει:
 3 (αναφλεξιμότητα).
 1 (μετάδοση θερμότητας με επαφή).
 3 (μετάδοση θερμότητας με αγωγή).
 1 (μετάδοση θερμότητας με ακτινοβολία).
 4 (επαφή με σταγονίδια λιωμένου μετάλλου).

Πρότυπα: ΕΝ 420, ΕΝ 388, ΕΝ 407.
Σήμανση:
 CE.
 Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.
 Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 2, 1, καθώς και εικονόσημο προστασίας από θερμότητα (βλ. σχήμα 3

παρακάτω).
Τα  γάντια  συγκολλητών  χρησιμοποιούνται  από  συγκεκριμένη  ειδικότητα  4  εργαζομένων  του  τμήματος  Αυτεπιστασίας  –  Συντηρήσεων  και
Πολιτικής Προστασίας. Υπολογίστηκε 1 ζεύγος γαντιών για κάθε εργαζόμενο ανά έτος.

Τιμή ανά ζεύγος: 4,950€

Τέσσερα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά.

ΑΡΘΡΟ 5
Γάντια μονωτικά (CPV 18141000-9)

Πεδίο εφαρμογής: Εργασίες σε χαμηλή τάση.
Χαρακτηριστικά: Μήκος 30 cm. Κατασκευή από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές.
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Πρότυπο: ΕΝ 60903.
Σήμανση:
 CE.
 Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς.
 00 (Προστασία μέχρι 500 V).
 RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος).
 Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης.
 Έτος και μήνας κατασκευής.
 Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC – βλ. σχήμα 4 παρακάτω).

Τα μονωτικά γάντια χρησιμοποιούνται από συγκεκριμένη ειδικότητα 7 εργαζομένων του τμήματος Αυτεπιστασίας – Συντηρήσεων και Πολιτικής
Προστασίας. Επειδή η διάρκεια ζωής τους εξαρτάται από τη χρήση τους και στη συγκεκριμένη περίπτωση η χρήση τους είναι σε καθημερινή βάση
υπολογίστηκε 1 ζεύγος γαντιών για κάθε εργαζόμενο ανά έτος.

Τιμή ανά ζεύγος: 13,80€

Δέκα τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά.

ΑΡΘΡΟ 6
Κράνη (CPV 18444100-4)

Πεδίο χρήσης: Σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα. Πιο αναλυτικά, τα κράνη χρησιμοποιούνται για την προστασία του
κεφαλιού των  εργαζομένων από τραυματισμούς  κατά  τη  διάρκεια  της  εργασίας  τους.  Οι  τραυματισμοί  μπορεί  να  προέλθουν από πτώση των
εργαζομένων, από εκτίναξη ή πτώση υλικών και από πρόσκρουση σε αντικείμενα, μηχανήματα ή αιωρούμενα φορτία.
Χαρακτηριστικά: Για να προσφέρει ένα κράνος την απαραίτητη προστασία, είναι απαραίτητο να έχει αντοχή σε δυσμενείς συνθήκες, όπως υψηλή
θερμοκρασία,  ηλιακή  ακτινοβολία,  ψύχος,  υγρασία  και  σκόνες,  και  επίσης  να  είναι  ελαφρύ  και  εύχρηστο,  διαθέτοντας  ταυτόχρονα  και  τις
απαραίτητες μηχανικές αντοχές. Το εξωτερικό κέλυφος θα είναι σχήματος ημισφαιρικού, κατασκευασμένο από ομοιογενές συνθετικό υλικό, με
όσον το δυνατό ομοιόμορφα κατανεμημένη μηχανική αντοχή. Για την επίτευξη της ομοιόμορφης αντοχής δεν θα υπάρχουν ενισχύσεις σε ιδιαίτερα
σημεία.  Αυτό δεν αποκλείει  μία βαθμιαία αύξηση του πάχους του κελύφους ή νευρώσεις,  αλλά αποκλείει  κατηγορηματικά κάθε άλλη τοπική
ενίσχυση. Η εξωτερική επιφάνεια του κελύφους θα είναι λεία και οι ακμές του στρογγυλεμένες. Το κέλυφος δεν πρέπει να εμποδίζει τον χρήστη να
φέρει διορθωτικά γυαλιά ή γυαλιά ασφαλείας. Στο εσωτερικό μέρος του κελύφους θα υπάρχουν υποδοχές στις οποίες θα εφαρμόζεται η εσωτερική
διάταξη προσαρμογής και συγκράτησής του στο κεφάλι. Ο τρόπος εφαρμογής της εσωτερικής διάταξης θα είναι τέτοιος που δεν θα επιτρέπει τη μη
ηθελημένη  απόσπασή της  από το  κέλυφος.  Επίσης  σε  περίπτωση αφαίρεσης  θα είναι  δυνατή  η επανατοποθέτησή της.  Η εσωτερική  διάταξη
προσαρμογής  και  συγκράτησης,  με  τους  κατακόρυφους  ιμάντες  του  κεφαλοδέματος  και  τους  ιμάντες  αυχένα  και  προσώπου,  χρειάζεται  να
λειτουργεί έτσι ώστε να συγκρατεί το κράνος στο κεφάλι και να εξασφαλίζει την απόσβεση της κινητικής ενέργειας σε περίπτωση κρούσης από
αντικείμενο. Οι εγκάρσιοι ιμάντες του κεφαλοδέματος, οι οποίοι έχουν σκοπό την προσαρμογή του κράνους στη κορυφή του κεφαλιού, θα είναι
κατασκευασμένοι από πλεχτές συνθετικές ίνες, και όχι από σκληρό πλαστικό, και θα έχουν δυνατότητα ρύθμισης ώστε να επιτυγχάνεται σωστή
επαφή με την κορυφή του κεφαλιού του χρήστη και να αποφεύγονται η πίεση, ο ερεθισμός και η εφίδρωση. Όμοια, οι κατακόρυφοι ιμάντες του
κεφαλοδέματος θα είναι κατασκευασμένοι από συνθετικές ίνες και όχι από σκληρό πλαστικό. Ο ιμάντας του αυχένα, δηλαδή το ρυθμιζόμενο τμήμα
που περιβάλλει το πίσω μέρος του κεφαλιού, θα είναι κατασκευασμένος από συνθετικό υλικό χαμηλής πυκνότητας. Αποκλείονται υλικά που είναι
γνωστό ότι προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα. Όλα τα σημεία που έρχονται σε επαφή με το δέρμα θα έχουν λείες επιφάνειες. Η προσαρμογή του
μήκους του ιμάντα του αυχένα θα γίνεται με κοχλία ρύθμισης μίας κίνησης, ο οποίος θα βρίσκεται στο πίσω μέρος του ιμάντα του αυχένα, για να
ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί. Στον ιμάντα προσώπου θα υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρμα, η οποία θα αντικαθίσταται και θα πλένεται. Θα
υπάρχουν οπές αερισμού που θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα. Θα υπάρχει υποσιάγωνο, δηλαδή δερμάτινος ιμάντας με ρυθμιστή μήκους.
Η όλη κατασκευή του κράνους (κέλυφος, εσωτερική διάταξη, συστήματα προσαρμογής) πρέπει να είναι σχεδιασμένη με τρόπο ώστε να αποκλείεται
τραυματισμός του χρήστη σε περίπτωση ατυχήματος.
Συγκεκριμένα:
 Δεν πρέπει να υπάρχουν σκληρές προεξοχές στο εσωτερικό του κελύφους.
 Κανένα τμήμα δεν πρέπει να έχει αιχμηρά προεξέχοντα άκρα.
 Κανένα τμήμα της διάταξης προσαρμογής και συγκράτησης δε θα επιδέχεται εύκολα τροποποιήσεις από το χρήστη.

Πρότυπο: ΕΝ 397.
Σήμανση:
 CE.
 Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.

Επίσης θα υπάρχει και αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά με πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και αποθήκευση.
Τέλος, κάθε κράνος θα συνοδεύεται από ένα φυλλάδιο, γραμμένο στα Ελληνικά, όπου θα αναγράφονται:
 Το όνομα και η διεύθυνση του κατασκευαστή.
 Οδηγίες ή συστάσεις που αφορούν σε ρύθμιση, προσαρμογή, χρήση, καθαρισμό, απολύμανση, συντήρηση και αποθήκευση.
 Τα υλικά καθαρισμού απολύμανσης και συντήρησης δεν θα πρέπει να έχουν καμία δυσμενή επίδραση στις ιδιότητες του κράνους και δεν θα είναι

υλικά που είναι γνωστό ότι προκαλούν βλαβερές επιδράσεις στο χρήστη.
 Λεπτομέρειες για τα τυχόν ανταλλάξιμα στοιχεία του κράνους.
 Πληροφορίες σχετικές για το χρόνο ζωής του κράνους και των εξαρτημάτων του.
 Πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο συσκευασίας κατά τη μεταφορά.
 Πληροφορίες για επιπρόσθετες ιδιότητες του κράνους, όπως την αντοχή σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Τα  κράνη  χρησιμοποιούνται  από  συγκεκριμένες  ειδικότητες  14  εργαζομένων  του  τμήματος  Αυτεπιστασίας  –  Συντηρήσεων  και  Πολιτικής
Προστασίας και 4 εργαζομένων του Γραφείου Συντηρήσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών. Υπολογίστηκε 1 κράνος για κάθε εργαζόμενο ανά έτος.

Τιμή ανά τεμάχιο: 14,90€

Δέκα τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά.

ΑΡΘΡΟ 7
Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία (CPV 18143000-3)

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες.
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας, επαρκή μηχανική αντοχή, με αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες
στήριξης ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή.
Ειδικότερα:
 Ο σκελετός τους θα είναι ελαφρύς και ανθεκτικός στις μηχανικές καταπονήσεις.
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 Τα γυαλιά θα προσαρμόζονται πάνω στο πρόσωπο, κλείνοντας το χώρο των ματιών.
Πρότυπo: ΕΝ 166, 169.
Σήμανση στους βραχίονες:
 CE.
 Κατασκευαστής, έτος κατασκευής.
 F Μηχανική αντοχή.

Σήμανση στον οπτικό δίσκο:
 1 οπτική κλάση.
 6-2 ή 6-2,5 που συμβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας, συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος.
 F Μηχανική αντοχή.
 Κ προστασία έναντι τριβής.

Τα γυαλιά  προστασίας  από  ηλιακή ακτινοβολία  χρησιμοποιούνται  από  όλες  τις  ειδικότητες  33  εργαζομένων  του  τμήματος  Αυτεπιστασίας  –
Συντηρήσεων  και  Πολιτικής  Προστασίας,  4  εργαζομένων  του  τμήματος  Συγκοινωνιών  και  Εγκαταστάσεων  Η/Μ  –  Αδειών  Μεταφορών  και
Διαχείρισης Οχημάτων – Μελετών  /  Επιβλέψεων Η/Μ έργων,  2 εργαζομένων του τμήματος Μελετών /  Επιβλέψεων και  7  εργαζομένων του
Γραφείου Συντηρήσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών. Υπολογίστηκε 1 τεμάχιο για κάθε εργαζόμενο ανά έτος.

Τιμή ανά τεμάχιο: 9,95€

Εννέα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά.

ΑΡΘΡΟ 8
Γυαλιά τύπου goggles (CPV 18143000-3)

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή και από μηχανικούς κινδύνους (τροχός, τόρνος κ. α.).
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, αρκετά μεγάλος που να μην εμποδίζει την ορατότητα με αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής,
πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού.
Πρότυπο: ΕΝ 166.
Σήμανση στο πλαίσιο:
 CE.
 Κατασκευαστής, έτος κατασκευής.
 Β Μηχανική αντοχή.
 3 προστασία από υγρές χημικές ουσίες.
 4 προστασία από σκόνη.

Σήμανση στον οπτικό δίσκο:
 1 οπτική κλάση.
 Β μηχανική αντοχή.
 Κ προστασία έναντι τριβής.
 Ν Αντιθαμβωτική επένδυση.
 9 προστασία από λειωμένα μέταλλα.

Τα γυαλιά τύπου  goggles χρησιμοποιούνται  από συγκεκριμένες ειδικότητες  12 εργαζομένων του τμήματος Αυτεπιστασίας – Συντηρήσεων και
Πολιτικής Προστασίας. Υπολογίστηκε 1 τεμάχιο για κάθε εργαζόμενο ανά έτος.

Τιμή ανά τεμάχιο: 9,95€

Εννέα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά.

ΑΡΘΡΟ 9
Μάσκα για ηλεκτροσυγκολλητές (CPV 18143000-3)

Πεδίο χρήσης: Σε ηλεκτροσυγκολλήσεις.
Χαρακτηριστικά: Μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο με οπτικούς δίσκους που απορροφούν την ακτινοβολία των συγκολλήσεων. Το υλικό
κατασκευής θα είναι fiberglass. Ειδικότερα:
 Οι μάσκες θα καλύπτουν την περιοχή του προσώπου, του μετώπου και του μπροστινού μέρους του λαιμού.
 Θα φέρουν λοξό κόψιμο στα πλάγια ώστε να αερίζεται επαρκώς το πρόσωπο του χρήστη και να μην του δημιουργείται αίσθηση κλειστοφοβίας.
 Η μάσκα στο εσωτερικό της μέρος θα φέρει χειρολαβή από πλαστικό υλικό ή οποία θα δύναται να προσθαφαιρείται.

Πρότυπα: ΕΝ 166, 175.
Σήμανση στο πλαίσιο:
 CE.
 Κατασκευαστής, έτος κατασκευής.
 F Μηχανική αντοχή.

Σήμανση στον οπτικό δίσκο:
 1 οπτική κλάση.
 9 έως 14 βαθμός σκίασης.

Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την 
ένταση του ρεύματος σύμφωνα με τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ – ΕΝ 169.
Οι μάσκες για ηλεκτροσυγκολλητές χρησιμοποιούνται από συγκεκριμένη ειδικότητα 4 εργαζομένων του τμήματος Αυτεπιστασίας – Συντηρήσεων
και Πολιτικής Προστασίας. Υπολογίστηκε 1 τεμάχιο για κάθε εργαζόμενο ανά έτος.

Τιμή ανά τεμάχιο: 7,90€

Επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά.

ΑΡΘΡΟ 10
Φίλτρο μάσκα Ρ1 (CPV 18143000-3)

Πεδίο χρήσης: Κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία μόνο από σκόνη.
Χαρακτηριστικά: Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει
μύτη, στόμα και πηγούνι.
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Σε συσκευασία των 20 τεμαχίων. Αν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου ο χρήστης αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η
αναπνοή του.
Πρότυπα: ΕΝ 149.
Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:
 CE
  FFP1
 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
 Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης

Οι μάσκες φίλτρο Ρ1 χρησιμοποιούνται από συγκεκριμένες ειδικότητες 8 εργαζομένων του τμήματος Αυτεπιστασίας – Συντηρήσεων και Πολιτικής
Προστασίας. Επειδή η διάρκεια ζωής τους εξαρτάται από τη χρήση τους υπολογίστηκε 1 τεμάχιο για κάθε εργαζόμενο ανά έτος.

Τιμή ανά τεμάχιο: 1,25€

Ένα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά.

ΑΡΘΡΟ 11
Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα Α1 Ρ3 (CPV 18143000-3)

Πεδίο χρήσης: Κατά τις εργασίες με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. Ενδεικτικά σε ορισμένες περιπτώσεις στους απασχολούμενους με το
βάψιμο, , στην αποχέτευση και στην ασφαλτόστρωση.
Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, στόμα και πηγούνι. Το σώμα της μάσκας
χρειάζεται να είναι μαλακό ώστε να μην ενοχλεί τον φέροντα και αντιαλλεργικό ώστε να μην προκαλεί δερματοπάθειες. Λόγω της περισσότερης
άνεσης στη χρήση της, επιλέγουμε μάσκα με διπλά φίλτρα. Τα κατάλληλο φίλτρα είναι Α1 Ρ3 (χρώματος καφέ και λευκού) και παρέχει προστασία
από οργανικά αέρια και ατμούς και σωματίδια. Η κάθε μάσκα θα συνοδεύεται από τρία (3) ανταλλακτικά φίλτρα, τα οποία θα συμπεριλαμβάνονται
στη συνολική τιμή της, καθώς εκτιμάται ότι η ποσότητα αυτή υπερκαλύπτει τις μέσες ετήσιες ανάγκες ανά δικαιούχο.
Πρότυπα: ΕΝ 140 για τη μάσκα και ΕΝ 141 για φίλτρα.
Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:
 CE.
 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία λήξης).
 Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης.
 Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο).

Οι μάσκες ημίσεως προσώπου με φίλτρα Α1 Ρ3 χρησιμοποιούνται από συγκεκριμένες ειδικότητες 14 εργαζομένων του τμήματος Αυτεπιστασίας –
Συντηρήσεων  και  Πολιτικής  Προστασίας  και  και  4  εργαζομένων του Γραφείου Συντηρήσεων Αποκεντρωμένων  Υπηρεσιών.  Υπολογίστηκε  1
τεμάχια για κάθε εργαζόμενο ανά έτος.

Τιμή ανά τεμάχιο (συμπεριλαμβανομένων 3 ανταλλακτικών φίλτρων): 49,50€

Σαράντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά.

ΑΡΘΡΟ 12
Ανακλαστικά γιλέκα (CPV 35113440-5)

Πεδίο  χρήσης: Σε  όσους εργάζονται  κοντά  σε  κινούμενα  οχήματα (στους  απασχολούμενους  σε  ασφαλτοστρώσεις,  στη  σήμανση οδών,  στην
αποχέτευση και στην ύδρευση).
Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο, φθορίζον χρώμα. Ειδικότερα:
 Το γιλέκο θα είναι χρώματος πορτοκαλί
 Θα υπάρχουν στο εμπρός αριστερό και δεξιό μέρος από μία διαιρούμενη τσέπη
 Θα φέρει δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανακλαστικό υλικό.
 Το γιλέκο και οι τσέπες θα κλείνουν με αυτοσύνδετη ταινία τύπου Velcro.
 Ως υλικό κατασκευής του γιλέκου επιλέγεται βαμβάκι 15 % και πολυεστέρας 85 % για καλύτερο συνδυασμό άνεσης και μηχανικών αντοχών.
 Τα γιλέκα θα είναι διαθέσιμα σε μεγέθη Medium (M), Large (L), Extra Large (XL) και Extra Extra Large (XXL).

Πρότυπα: ΕΝ 340, ΕΝ 471.
Σήμανση:
 CE.
 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής.
 Εικονόσημο για αντανακλαστικές εργασίες και οι κωδικοί 1, 2 (βλ. σχήμα 5 παρακάτω).

Τα ανακλαστικά γιλέκα χρησιμοποιούνται από όλες τις ειδικότητες 33 εργαζομένων του τμήματος Αυτεπιστασίας – Συντηρήσεων και Πολιτικής
Προστασίας, 4 εργαζομένων του τμήματος Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων Η/Μ – Αδειών Μεταφορών και Διαχείρισης Οχημάτων – Μελετών  /
Επιβλέψεων Η/Μ έργων, 2 εργαζομένων του τμήματος Μελετών / Επιβλέψεων και 7 εργαζομένων του Γραφείου Συντηρήσεων Αποκεντρωμένων
Υπηρεσιών. Υπολογίστηκε 1 τεμάχιο για κάθε εργαζόμενο ανά έτος.

Τιμή ανά τεμάχιο: 5,95€

Πέντε ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά.

ΑΡΘΡΟ 13
Ποδιές συγκολλητών (CPV 18143000-3)

Πεδίο χρήσης: Συγκολλήσεις.
Χαρακτηριστικά: Ποδιές από ειδικά επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα).
Πρότυπο: ΕΝ 370.
Σήμανση:
 CE.
 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής.
 Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα (βλ. σχήμα 6 παρακάτω).

Οι ποδιές συγκολλητών χρησιμοποιούνται από συγκεκριμένη ειδικότητα 4 εργαζομένων του τμήματος Αυτεπιστασίας – Συντηρήσεων και Πολιτικής
Προστασίας. Υπολογίστηκε 1 τεμάχιο για κάθε εργαζόμενο ανά έτος.

Τιμή ανά τεμάχιο: 8,90€
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Οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτά.

ΑΡΘΡΟ 14
Στολές προστασίας από χημικά (CPV 35113400-3)

Πεδίο χρήσης: Σε ψεκασμούς, βαφές.
Χαρακτηριστικά: Ενιαίες στολές (garment) από Tyvek ή ισοδύναμα υλικά που προστατεύουν από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών και σκόνες ενώ
παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος.
Πρότυπα: ΕΝ 340, 463.
Σήμανση:
 CE.
 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής.
 Εικονόσημο προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών (βλ. σχήμα 7 παρακάτω) και οι κωδικοί 4 για προστασία από αερολύματα (spray), 5

για προστασία από σκόνες και 6 για προστασία από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών.
Οι στολές προστασίας από χημικά χρησιμοποιούνται από συγκεκριμένη ειδικότητα 5 εργαζομένων του τμήματος Αυτεπιστασίας – Συντηρήσεων και
Πολιτικής Προστασίας. Υπολογίστηκε 1 τεμάχιο για κάθε εργαζόμενο ανά έτος.

Τιμή ανά τεμάχιο: 24,90€

Είκοσι τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά.

ΑΡΘΡΟ 15
Γαλότσες (CPV 18816000-2)

Πεδίο χρήσης: εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες.
Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό με αντιολισθητική σόλα, προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης.
Θα καλύπτουν την περιοχή της κνήμης και θα φτάνουν ως το γόνατο. Η σόλα θα είναι ενισχυμένη, ανάγλυφη, με αντιστατικές ιδιότητες.
Πρότυπο: ΕΝ 344, 345.
Σήμανση:
 CE.
 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής.
 Το σύμβολο S5 που συμβολίζει:
 Προστασία δακτύλων.
 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα.
 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού.
 Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης.
 Αντιστατικές ιδιότητες.

Οι γαλότσες χρησιμοποιούνται από συγκεκριμένες ειδικότητες 15 εργαζομένων του τμήματος Αυτεπιστασίας – Συντηρήσεων και Πολιτικής 
Προστασίας και 7 εργαζομένων του Γραφείου Συντηρήσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών. Υπολογίστηκε 1 ζεύγος για κάθε εργαζόμενο ανά έτος.
Τιμή ανά ζεύγος: 6,90€

Έξι ευρώ και ενενήντα λεπτά.

ΑΡΘΡΟ 16
Άρβυλα ασφαλείας (CPV 18800000-7)

Πεδίο χρήσης: για όλες τις εργασίες.
Χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα.
Ειδικότερα:
 Θα προστατεύουν το πόδι από εξωτερικές αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν κακώσεις. Ειδικά το προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων θα είναι με

ενίσχυση με αντοχή σε κρούση τουλάχιστον 200 Joule, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 345 και ειδικότερα αυτές που αντιστοιχούν
στο βαθμό προστασίας S3.
 Στις περιπτώσεις που το προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων είναι μεταλλική ενίσχυση και η προστασία της σόλας έναντι διάτρησης εξασφαλίζεται

με χρήση μεταλλικού ένθετου στη  σόλα,  κατά  μήκος  του πέλματος,  η  μεγαλύτερη  ακαμψία  στη σόλα λόγω του μεταλλικού ένθετου και  το
μεγαλύτερο βάρος των αρβύλων λόγω τον μεταλλικών ενισχύσεών τους συνεπάγεται περισσότερη κούραση στο βάδισμά των δικαιούχων που τα
χρησιμοποιούν. Συνεπώς, τόσο το προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων όσο και η προστασία της σόλας έναντι διάτρησης με κατάλληλη ενίσχυση
κατά μήκος του πέλματος πρέπει να είναι από υλικά αφενός μη μεταλλικά, ώστε τα άρβυλα να είναι ελαφρύτερα και με πιο εύκαμπτη σόλα από
αυτά που φέρουν τις αντίστοιχες μεταλλικές ενισχύσεις, και αφετέρου με μηχανικές αντοχές σε κρούση και διάτρηση τουλάχιστον ίσες με αυτές που
αντιστοιχούν στο βαθμό προστασίας S3.
 Θα είναι κατασκευασμένα από δέρμα υψηλής αντοχής, λόγω της καλύτερης άνεσής τους σε σχέση με άρβυλα κατασκευασμένα από καουτσούκ,

άλλο ελαστικό ή P. V. C., πάχους κατάλληλου ώστε να προσφέρουν άνεση, καλύπτοντας παράλληλα τις προδιαγραφές που αντιστοιχούν στο βαθμό
προστασίας S3.
 Θα είναι αδιάβροχα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 345 και ειδικότερα αυτές που αντιστοιχούν στο βαθμό προστασίας S3. Πιο

συγκεκριμένα, τα άρβυλα θα φέρουν αδιαβροχοποιημένες ραφές στα σημεία ένωσης των δερμάτων, οι οποίες θα αποτρέπουν την εισροή υδάτων και
υγρασίας εντός του άρβυλου. Με αυτόν τον τρόπο θα καλύπτουν τις ανάγκες των δικαιούχων που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους, καθώς θα
προστατεύουν τα πόδια τους από τη βροχή και γενικά από κάθε επαφή με υγρασία.
 Η σόλα θα είναι κατασκευασμένη κατά τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζει αντοχή σε λάδια, πετρελαιοειδή, υδρογονάνθρακες, οξέα και άλλα

χημικά,  αντοχή  στην  υδρόλυση  και  την  τριβή  και  να  προσφέρει  επαρκή  προστασία  από  κραδασμούς.  Το  εσωτερικό  της  σόλας  θα  είναι
απορροφητικό, κατά της εφίδρωσης, με ανατομική μορφή.
 Το πέλμα του ημιάρβυλου θα είναι αντιολισθητικό.
 Η γλώσσα του ημιάρβυλου θα είναι κατασκευασμένη από φυσικό δέρμα πάχους 1 mm περίπου.
 Η σύσφιξη του ημιάρβυλου στο πόδι θα γίνεται με κορδόνι.
 Τα ημιάρβυλα χρειάζεται να είναι αντιστατικά, ώστε να ελαχιστοποιούν τις ηλεκτροστατικές φορτίσεις διοχετεύοντας τα ηλεκτροστατικά φορτία,

απομακρύνοντας έτσι τον κίνδυνο ανάφλεξης με σπινθήρα.
 Κάθε ζεύγος ημιάρβυλων θα παραδίδεται σε ανεξάρτητο κουτί.
 Το χρώμα του ημιάρβυλου θα είναι επιλογής της υπηρεσίας ανάμεσα σε τουλάχιστον δύο χρώματα που θα διαθέτει ο προμηθευτής.
 Τα άρβυλα ασφαλείας θα είναι διαθέσιμα σε μεγέθη από 36 έως και 45.

Πρότυπα: ΕΝ 344, 345.
Σήμανση:
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 CE.
 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής.
 Το σύμβολο S3 που συμβολίζει:
 Προστασία δακτύλων.
 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειαςστη φτέρνα.
 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού.
 Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης.
 Αντιστατικές ιδιότητες.
 Στη σόλα oil resistant.

Τα άρβυλα ασφαλείας χρησιμοποιούνται από όλες τις ειδικότητες 33 εργαζομένων του τμήματος Αυτεπιστασίας – Συντηρήσεων και Πολιτικής
Προστασίας, 4 εργαζομένων του τμήματος Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων Η/Μ – Αδειών Μεταφορών και Διαχείρισης Οχημάτων – Μελετών  /
Επιβλέψεων Η/Μ έργων, 2 εργαζομένων του τμήματος Μελετών / Επιβλέψεων και 7 εργαζομένων του Γραφείου Συντηρήσεων Αποκεντρωμένων
Υπηρεσιών. Υπολογίστηκε 1 ζεύγος για κάθε εργαζόμενο ανά έτος.

Τιμή ανά ζεύγος: 24,90€

Είκοσι τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά.

ΑΡΘΡΟ 17
Ωτοβύσματα (CPV 18143000-3)

Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε περιβάλλον με υψηλό θόρυβο.
Χαρακτηριστικά: Αποτελούνται από λεπτό υλικό κλεισμένο σε συνθετικό περίβλημα που φράζει τον ακουστικό πόρο. Ωτοβύσματα μίας χρήσης. Ο
εργαζόμενος τα φορά για όσο χρόνο είναι εκτεθειμένος στο θόρυβο.
Πρότυπο: ΕΝ 352-2.
Σήμανση: Τα ωτοβύσματα ή η συκευασία τους πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:
 CE.
 Κωδικός προϊόντος.
 Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.

Είναι υποχρεωτική η προσκόμιση από τον προμηθευτή διαγράμματος με την εξασθένηση του ακουόμενου ήχου ανά οκτάβα συχνοτήτων.

Τα ωτοβύσματα μίας χρήσης χρησιμοποιούνται από συγκεκριμένες ειδικότητες 18 εργαζομένων του τμήματος Αυτεπιστασίας – Συντηρήσεων και
Πολιτικής  Προστασίας  και  3  εργαζομένων  του  Γραφείου  Συντηρήσεων  Αποκεντρωμένων  Υπηρεσιών.  Υπολογίστηκαν  4  τεμάχια  για  κάθε
εργαζόμενο ανά έτος.

Τιμή ανά τεμάχιο: 0,39€

Μηδέν ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά.

ΑΡΘΡΟ 18
Επιγονατίδες (CPV 18143000-3)

Θα είναι κατασκευασμένες ως εξής:
 Εσωτερικά, από υλικό που θα επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος.
 Εξωτερικά, από υλικό που θα είναι ανθεκτικό στην τριβή, στις χημικές ουσίες, αντιολισθητικό και εύκαμπτο.
 Θα συνδέονται με δύο ζεύγη ιμάντων που θα κλείνουν με αυτοσύνδετες ταινίες τύπου Velcro.

Οι  επιγονατίδες  χρησιμοποιούνται  από  συγκεκριμένη  ειδικότητα  2  εργαζομένων  του  τμήματος  Αυτεπιστασίας  –  Συντηρήσεων  και  Πολιτικής
Προστασίας και 4 εργαζομένων του Γραφείου Συντηρήσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών. Υπολογίστηκε 1 ζεύγος για κάθε εργαζόμενο ανά έτος.

Τιμή ανά ζεύγος: 14,95€

Δέκα τέσσερα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά.

ΑΡΘΡΟ 19
Νιτσεράδες (CPV 18221000-4)
Οι νιτσεράδες θα ακολουθούν τις προβλέψεις του προτύπου EN 343 σε ότι αφορά τις μηχανικές αντοχές, την αντοχή στο πλύσιμο και τη σήμανση.

Τα επίπεδα αντοχών θα είναι:
 Αδιαβροχοποίηση 3.
 Διαπνοή 3.
 Αντοχή στη διάσχιση 2

 Αντοχή στη διάτρηση 1.

Το σακάκι θα διαθέτει κουκούλα η οποία όταν δεν χρησιμοποιείται θα τοποθετείται σε θήκη στο πίσω μέρος της νιτσεράδας. Θα κλείνει με Velcro ή

φερμουάρ, ή πρες μπουτόν και θα διαθέτει τσέπες εσωτερικές, εξωτερικές ή συνδυασμό τους.

Υλικό κατασκευής: nylon, pvc, polyester, PU (πολυουρεθάνη) ή συνδυασμός τους.

Οι  νιτσεράδες χρησιμοποιούνται  από συγκεκριμένες  ειδικότητες  13  εργαζομένων του τμήματος  Αυτεπιστασίας – Συντηρήσεων και  Πολιτικής
Προστασίας και 3 εργαζομένων του Γραφείου Συντηρήσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών. Υπολογίστηκε 1 τεμάχιο για κάθε εργαζόμενο ανά έτος.

Τιμή ανά τεμάχιο: 6,90€

Έξι ευρώ και ενενήντα λεπτά

ΑΡΘΡΟ 20
Καπέλα (CPV 18441000-2)
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Θα είναι κατασκευασμένα από ψάθα καλής ποιότητας που δε θα φθείρεται.
Θα είναι πλεχτά με ενιαία πλέξη.
Θα έχουν λάστιχο συγκράτησης και περιμετρική προέκταση σκίασης τουλάχιστον 10cm.
Τα  καπέλα  χρησιμοποιούνται  από  συγκεκριμένες  ειδικότητες  13  εργαζομένων  του  τμήματος  Αυτεπιστασίας  –  Συντηρήσεων  και  Πολιτικής
Προστασίας και 3 εργαζομένων του Γραφείου Συντηρήσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών. Υπολογίστηκε 1 τεμάχιο για κάθε εργαζόμενο ανά έτος.

Τιμή ανά τεμάχιο 2,95€

Δύο ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά.

Σχήμα 1: Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους για τα δερματοπάνινα γάντια και για τα γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο.

Σχήμα 2: Εικονόσημα προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς για τα γάντια ελαστικά μίας χρήσης νιτριλίου.
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Σχήμα 3: Εικονόσημα προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και θερμότητα για τα γάντια συγκολλητών.

Σχήμα 4: Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC) για τα μονωτικά γάντια.

Σχήμα 5: Εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες για τα ανακλαστικά γιλέκα.

Σχήμα 6: Εικονόσημο για προστασία από θερμότητα για τις ποδιές συγκολλητών.

Σχήμα 7: Εικονόσημο για προστασία από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών για τις στολές προστασίας από χημικά.
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ΘΗΒΑ …/…/……

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ
Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡ/ΝΟΣ

Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.Δ.Θ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ
διπλ. πολιτικός μηχανικός

ΛΙΑΝΑ ΛΑΒΔΑ
αρχιτέκτων μηχανικός

ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
διπλ. πολιτικός μηχανικός

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Αυτεπιστασίας – Συντηρήσεων και Πολιτικής Προστασίας

α/α Ονοματεπώνυμο

1 Αργυρόπουλος Γεώργιος

2 Βαρσάμης Παναγιώτης

3 Βάσιος Ευάγγελος

4 Ευσταθίου Δημήτριος

5 Ζήσης Ευάγγελος

6 Θεοδοσιάδης Παρασκευάς

7 Κανάργιας Ηλίας

8 Κανέτης Αλέξανδρος

9 Κατσιμίχας Θεόδωρος

10 Κοκκίνης Ευάγγελος

11 Κούλης Αλέξανδρος

12 Κούλης Κωνσταντίνος

13 Κρητικός Ευάγγελος

14 Κυλάφη Σταματία

15 Κώνστας Ηλίας

16 Λαζάρου Ιωάννης

17 Λιόντας Νικόλαος

18 Λοχαϊτης Κωνσταντίνος

19 Λώλος Κωνσταντίνος

20 Μπάκας Δημήτριος

21 Μπάκας Κωνσταντίνος

22 Νέτικος Εμμανουήλ

23 Παγώνη Μαρία

24 Πανανάκης Γεώργιος

25 Παπαναστασίου Σπυρίδων

26 Παρθένης Ταξιάρχης

27 Περγαντής Κωνσταντίνος

28 Ρουπάκας Χρήστος

29 Στέρπης Ιωάννης

30 Τερζής Κυριάκος

31 Φούκας Ευάγγελος

32 Χατζηφωτίου Ιωάννης

33 Ψούνης Βασίλειος

Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων Η/Μ – Αδειών Μεταφορών και
Διαχείρισης Οχημάτων – Μελετών  / Επιβλέψεων Η/Μ έργων
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1 Βενιζέλος Χρήστος

2 Δεγγίνης Κωνσταντίνος

3 Παλόγος Γεώργιος

4 Τυρινόπουλος Χρήστος

Τμήμα Μελετών / Επιβλέψεων

1 Δημητριάδου Αναστασία

2 Λάβδα Κωστούλα

Γραφείου Συντηρήσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

1 Δήμου Παναγιώτης

2 Κατσάρας Ευάγγελος

3 Κατσέλης Χρήστος

4 Κοβάνης Νικόλαος

5 Λαμπρούσης Αντώνιος

6 Μπατσούλης Δημήτριος

7 Ραχούτης Γρηγόριος
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