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            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                  ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ                                                                           
                 ΤΕΧΝΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ 
                                                                                              

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: « Μέσα Ατομικής Προστασίας» εργαζομένων Δήμου Θέρμου. 

1.CPV: 18141000-9 - Γάντια Εργασίας  

2. CPV:35113400-3 - Ρούχα Προστασίας και Ασφαλείας  

3.CPV:18830000-6 - Προστατευτικά Υποδήματα   

4.CPV:18143000-3 - Προστατευτικά Εξαρτήματα 

5. CPV:35121300-1 - Εξαρτήματα Ασφαλείας 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  

Ο Δήμος Θέρμου θέλει να προμηθευτεί Μέσα Ατομικής Προστασίας για τους εργαζόμενους του 

Δήμου. Ειδικότερα άφορα τους εργαζόμενους που απασχολούνται στους εξωτερικούς χώρους και  σε 

δυσμενείς καιρικές συνθήκες.  

Τα είδη προς προμήθεια είναι τα εξής: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

100 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
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2 
ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ 

ΝΙΤΡΙΛΙΟ 
ΖΕΥΓΟΣ 252 

3 ΓΑΝΤΙΑ PVC ΖΕΥΓΟΣ 200 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΖΕΥΓΟΣ  100 

5 

ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 500VOLT 

AC ΚΛΑΣΗ 00 

ΖΕΥΓΟΣ 2 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΖΕΥΓΟΣ 500 

7 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 12 
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Σ 8 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 

9 

ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ 

ΚΟΣΤΟΥΜΙ(ΣΑΚΑΚΙ & 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 6 

10 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT TEMAXIO 10 

11 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 12 
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12 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΖΕΥΓΟΣ 15 
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13 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 9 

14 
ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 
ΖΕΥΓΟΣ 1 

15 

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ 

ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ(ΣΕΤ 

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ, ΠΕΝΣΑ, 

ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛ. 

ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛ. 

ΚΛΠ.) 

ΣΕΤ 1 
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16 

ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ 

Α1P3 

TEMAXIO 4 

17 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟΥ P1 TEMAXIO 100 

18 

ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 
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Οι τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για τα υπό προμήθεια προϊόντα συνάδουν με το ΦΕΚ 

1503Β/ 11-10-2006 και έχουν ως εξής: 

 

 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (CPV:1814100-9) 

 

 Γάντια Ελαστικά μιας Χρήσης: -Πεδίο χρήσης: αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή 

μικροοργανισμών. –Χαρακτηριστικά : Μήκος περίπου 20cm, κατασκευή από Νιτρίλιο, μιας 

χρήσης και δεν απαιτούνται μηχανικές ιδιότητες. Τα γάντια προμηθεύονται σε συσκευασία 

των 100 τεμαχίων. -Πρότυπα:EN 374.-Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος 

κατασκευής. – Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.  

     

 Γάντια Ύφασμα και Νιτρίλιο: -Πεδίο Χρήσης: για προστασία των χεριών σε εργασίες στις 

οποίες η παλάμη μπορεί να εκτεθεί σε χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον. -Χαρακτηριστικά: 

Μήκος περίπου 20-25cm., πάχος: min 0,5 mm. -Υλικό κατασκευής: παλάμη, δάχτυλα και 

αντίχειρας από νιτρίλιο, μανσέτα και εξωτερικό μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική 
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ταινία σύσφιξης στο άνω μέρος της παλάμης ή ελαστική μανσέτα. -Μηχανικές αντοχές : 3 

(τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 2  (διάτρηση) . -Σήμανση: CE, κατασκευαστής, 

κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 3-1-2-2 εικονόσημο 

προστασίας από μηχανικούς κινδύνους  ,    Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420. 

 

 Γάντια PVC: -Πεδίο χρήσης : Όταν απαιτείται προστασία από χημικούς , μηχανικούς και 

βιολογικούς κινδύνους , όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα ( εναλλακτική λύση) σε 

καθαρισμούς κάδων , σε νεκροταφεία και σε υδραυλικές εγασίες. -Χαρακτηριστικά : Έχουν 

μήκος 30cm και πάχος 1mm. Είναι κατασκευασμένα από PVC και ως εσωτερική επένδυση 

έχουν ανθιδρωτικό υλικό. -Με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,2,1: 3(τριβή), 1(κοπή 

με λεπίδα),2(διάσχιση), 1(διάτρηση).-Πρότυπα ΕΝ 388,420,374 -Σήμανση: CE , Κατασκευαστή , 

κωδικό του προϊόντος , έτος κατασκευής, Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, 

χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.  

 

 

 Γάντια Δερματοπάνινα: -Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από 

απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές , συμπιέσεις , εκδορές ) σε στεγνό περιβάλλον όπως 

εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα, οικοδόμοι , σε κήπους , μηχανοτεχνίτες. –

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25 cm Πάχος: 1-1,2 mm. Υλικό κατασκευής : παλάμη, 

δάχτυλα και αντίχειρας από επεξεργασμένο βόειο δέρμα, με ενίσχυση στην παλάμη, δείκτη & 

αντίχειρα, μανσέτα και εξωτερικό μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης 

στο άνω μέρος της παλάμης. Επίπεδα μηχανικών αντοχών : 2 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 

(διάχυση), 2 (διάτρηση). –Σήμανση: CE, προμηθευτής-κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, 

έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 2-1-2-2.  ΕΙΚΟΝΟΣΗΜΟ: Προστασία από 

μηχανικούς κινδύνους.-Πρότυπα: EN-388,420 

 

 Γάντια Μονωτικά Ηλεκτρολόγου 500Volt AC κλάση 00: -Πεδίο χρήσης: Εργασίες χαμηλής 

τάσης. Μήκος 30cm και το προϊόν κατασκευής είναι συνθετικό χωρίς ραφές.-Πρότυπο: EN 

60903.-Σήμανση: CE, Κατασκευαστή, Κωδικός του προϊόντος, αριθμός σειράς, Κλάσης 
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00(500volt), RC(αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος), 

Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, Έτος κατασκευής, Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής 

επιτροπής (IEC).   

 

 Γάντια από Νιτρίλιο: -Πεδίο χρήσης: για προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς 

(στους απασχολούμενους με τον ψεκασμό στους κήπους, στους οδοκαθαριστές και στους 

εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων).- Χαρακτηριστικά: Μήκος περ. 30 cm, 

πάχος 0,5 mm. Υλικό κατασκευής : εξωτερικά νιτρίλιο, εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό 

υλικό Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 1 (διάτρηση).-Σήμανση: CE, 

προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 3-1-Χ-1. 

Εικονόσημα: Προστασία από μηχανικούς κινδύνους, Χημικές ουσίες & μικροοργανισμούς. 

1.3.3. Πρότυπα: ΕΝ-388,-420,-374.1,-374.2,-374.3 

 

 

ΡΟΥΧΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (CPV: 35113400-3) 

 Παντελόνι Εργασίας:-Πεδίο χρήσης: Σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων 

(οδοκαθαριστές, εργάτες αποκομιδής, εργάτες νεκροταφείων, εργάτες πρασίνου, τεχνίτες και 

τεχνικούς που εκτείνονται σε εξωτερικές εργασίας). - Χαρακτηριστικά: Παντελόνι εργασίας 

κατασκευασμένο από 60%-65% πολυεστέρας και 40%-35% βαμβάκι με τσέπες και υποδοχές 

πολλαπλών χρήσεων. Ύφασμα ανθεκτικό στο σχίσιμο και με καλή αναπνοή. Σήμανση: CE 

Ελαστικές πλευρές στη μέση πολλαπλές τσέπες εκ των οποίων 1 για την αποθήκευση μέτρου 

Διακοσμητικές αντανακλαστικές μπορντούρες στο πίσω μέρος σταθερή θέση για έμβλημα 

θέση για επιγονατίδα τριπλές ραφές για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στενή γραμμή. 

 Μπουφάν Αδιάβροχο (Ψύχους) με επιγραφή Δήμος Θέρμου: -Πεδίο χρήσης :  Σε όλους τους 

εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων (οδοκαθαριστές, εργάτες αποκομιδής, εργάτες 

νεκροταφείων, εργάτες πρασίνου, τεχνίτες και τεχνικούς που εκτείνονται σε εξωτερικές 

εργασίας).-Χαρακτηριστικά:  Μπουφάν αδιάβροχο, αντιανεμικό με ελαφριά επένδυση.  

Polyester pongee με επίστρωση PVC. Δίχρωμο με εργονομικό σχεδιασμό, με διπλές 

αντανακλαστικές ταινίες γύρω από τη μέση και  αντανακλαστικό σιρίτι στα μανίκια, αδιάβροχο 

και αντιανεμικό με μονωμένη επένδυση για άνεση και ευκινησία, ψηλός γιακάς για απόλυτη 
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άνεση και προστασία του αυχένα από το κρύο, αντανακλαστικό σιρίτι στα μανίκια, διπλές 

αντανακλαστικές ταινίες γύρω από τη μέση που προσφέρουν αυξημένη ορατότητα και 

ασφάλεια όλες τις ώρες, αναδιπλούμενη ενσωματωμένη κουκούλα στο γιακά που το μέγεθος 

της ρυθμίζεται με κορδόνι, πολλές λειτουργικές τσέπες σε θέση εύκολης πρόσβασης 

προσφέροντας απόλυτη ελευθερία κινήσεων, μανσέτες με Velcro στα μανίκια, λογότυπο στην 

πλάτη <<ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ>> χρώματος κίτρινου (αντανακλαστικού),Υλικό κατασκευής: 

Polyester pongee / PVC, Χρώμα μπλε-σκούρο . 

 Νιτσεράδα Κοστούμι (Σακάκι και Παντελόνι):  -Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους στην 

ύπαιθρο υπό βροχή και τους υγρούς χώρους, στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες 

καθαριότητας, στους εργάτες κήπων και τους κηπουρούς, στους απασχολούμενους με τα 

ασφαλτικά. (σε όλους τους εργαζόμενους στα τεχνικά συνεργεία). -Χαρακτηριστικά: επίπεδα 

μηχανικών αντοχών: αδιαβροχοποίηση: 3, διαπνοή : 3. Διευκρινίζεται ότι η νιτσεράδα 

περιλαμβάνει πάνω και κάτω μέρος (χιτώνιο, παντελόνι). Το χιτώνιο θα φέρει ανακλαστικές 

λωρίδες. Θα διαθέτει κουκούλα η οποία, όταν δεν χρησιμοποιείται, θα τοποθετείται σε θήκη 

που θα είναι στο πίσω μέρος της νιτσεράδας. Θα κλείνει με Velcro ή φερμουάρ, ή πρες 

μπουτόν και θα διαθέτει τσέπες εσωτερικές, εξωτερικές ή συνδυασμό τους. Στο πίσω μέρος 

του σακακιού θα αναγράφεται το λογότυπο «Δήμος Θέρμου». Το παντελόνι θα φέρει 

ανακλαστικές λωρίδες, θα διαθέτει ελαστική μέση με φαρδύ λάστιχο στη μέση και θα φέρει 

υλικό κατασκευής nylon, pvc, polyester, PU (πολυουρεθάνη) ή συνδυασμός τους- Πρότυπα: 

ΕΝ-343. 

 Μπλουζάκια T-Shirt : -Πεδίο χρήσης: Σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων 

(οδοκαθαριστές, εργάτες αποκομιδής, εργάτες νεκροταφείων, εργάτες πρασίνου, τεχνίτες και 

τεχνικούς που εκτίθενται σε εξωτερικές εργασίας). -Xαρακτηριστικά: Μπλουζάκι κοντομάνικο 

(T-shirt) χρώματος Royal Blue , βαμβακερό από 100% υδρόφιλο βαμβάκι βάρους μέχρι 185 gr 

με το λογότυπο του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ. Σήμανση: CE 

 Ανακλαστικά Γιλέκα με επιγραφή Δήμος Θέρμου: -Πεδίο χρήσης: Σε όσους εργάζονται 

κοντά σε κινούμενα οχήματα (στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες συγκομιδής και 

αποκομιδής απορριμμάτων, στους απασχολούμενους στις ασφαλτοστρώσεις, 

πλακοστρώσεις, συντήρηση οδών, στη σήμανση οδών, στην επίβλεψη έργων, στους εργάτες 

κήπων και στους φύλακες εξωτερικών χώρων). -Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα 

διακρινόμενο χρώμα, ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, με δύο οριζόντιες λωρίδες 

από ειδικό ανακλαστικό υλικό. Στο γιλέκο θα αναγράφεται το λογότυπο «ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ» --

-Υλικό κατασκευής : βαμβάκι (15 %) και πολυεστέρας (85 %) 5.1.2.- Σήμανση: CE, 

κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί 2-2 (επιφάνεια ανακλαστικού 

υλικού – συντελεστής αντανάκλασης). -Εικονόσημο : αντανακλαστικές ενδυμασίες . Πρότυπα : 

ΕΝ-340,-471 
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ (CPV:18830000-6) 

 

 Άρβυλα ασφαλείας: -Πεδίο χρήσης: σε όλους τους απασχολούμενους των τεχνικών 

συνεργείων ανεξαρτήτως εργασίας. -Χαρακτηριστικά: υπόδημα S3 (ΕΝ ISO 20345), τύπου Β 

(=ημιάρβυλο), I (=από δέρμα), WRU αδιάβροχο, A από αντιστατικό υλικό, AN με ύψος που να 

προστατεύει τα σφυρά, αβλαβές, άνετο, σταθερό, με κλειστή φτέρνα και E τακούνι 

απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, P με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και 

αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις, με προστατευτικό δακτύλων (μη μεταλλικό) έναντι 

κρούσης έως 200 J (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 39045), καλής ποιότητας. Κάθε ζεύγος αρβυλών ασφαλείας 

θα παραδίδεται σε ανεξάρτητο κουτί. - Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, 

έτος κατασκευής, στη σόλα : μέγεθος, σύμβολο S3, oil resistant.  -Πρότυπα: ΕΝ-344,-345 

 

 Γαλότσες: -Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και τους υγρούς 

χώρους.-Χαρακτηριστικά: αδιάβροχο υπόδημα, τύπου C(=μπότα), 2 (=από συνθετικό υλικό), 

από αντιστατικό υλικό, αβλαβής, άνετη, σταθερή, με προστατευτικό δακτύλων έναντι 

κρούσης έως 200 J, με κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, με 

προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις, καλής 

ποιότητας. -Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, στη σόλα : 

μέγεθος, σύμβολο S5, oil resistant. - Πρότυπα : ΕΝ-344, ΕΝ-345 

 

 Άρβυλα ασφαλείας ηλεκτρολόγου: -Πεδίο χρήσης: σε όλους τους ηλεκτρολόγους -

Χαρακτηριστικά: υπόδημα – S3 (ΕΝ ISO 20345), τύπου Β (=ημιάρβυλο), I (=από δέρμα), WRU 

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

άνετο, σταθερό, με κλειστή φτέρνα και E τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, P με 

προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις, με 

προστατευτικό δακτύλων (μη μεταλλικό) έναντι κρούσης έως 200 J (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 39045), 

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

διηλεκτρικής αντοχής 5kV. Τα άρβυλα θα παραδίδονται σε ανεξάρτητο κουτί. -Σήμανση: CE, 

κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, στη σόλα : μέγεθος, σύμβολο S3, oil 

resistant. -Πρότυπα: ΕΝ-344,-345, ΕΝ ISO 20345 
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (CPV:18143000-3) 

 Σετ εργαλεία μονωτικά ηλεκτρολόγου (σετ μονωτικά κατσαβίδια, πένσα, απογυμνωτής 

καλωδίων, πλαγιοκόφτης καλωδίων, κλπ.). Χαρακτηριστικά: Σετ κατσαβίδια 6 τεμαχίων 

ίσια και Pz με μόνωση βιομηχανικού βαθμού 1000V AC. Ανάγλυφη, αντιολισθητική λαβή από 

μαλακό υλικό για καλύτερο κράτημα και πιο ξεκούραστη χρήση, με οπή ανάρτησης στο πίσω 

μέρος της. Λαβή με βιομηχανική μόνωση για χρήση μέχρι 1000V, ελεγμένη σύμφωνα με 

διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας (EN60900:2004). Πένσα γενικής χρήσης. Επιφάνειες 

σύσφιξης για πλακέ και στρογγυλά αντικείμενα, κατάλληλες για πολλές χρήσεις. Με κοπτικές 

ακμές για μαλακά και σκληρά σύρματα. Ειδικός εργαλειοχάλυβας, σφυρηλατημένος, 

σκληρυμένος σε λάδι σε περισσότερα στάδια. Λαβές: μονωμένη με επένδυση περισσοτέρων 

στοιχείων, ελεγμένη κατά VDE.  Πρότυπο μόνωσης: IEC 60900 DIN EN 60900. Απογυμνωτής 

καλωδίων με τσιμπίδα επιχρωμιωμένη, λαβές μονωμένες με επένδυση περισσοτέρων 

στοιχείων, ελεγμένες κατά VDE. Πλαγιοκόφτης γενικής χρήσης με κοπτικές ακμές ακριβείας 

για μαλακά και σκληρά σύρματα. Στενός σχεδιασμός κεφαλής για χρήση σε περιορισμένο 

χώρο. Καθαρή κοπή σε περίπτωση λεπτών χάλκινων καλωδίων, ακόμα και στις μύτες των 

κόψεων. Κοπτικές ακμές συμπληρωματικά σκληρυμένες με ηψίσυχνα, σκληρότητα κοπτικών 

ακμών περίπου 62 HRC. Πρότυπο μόνωσης: IEC 60900 DIN EN 60900. 

 Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα A1P3: -Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό 

υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, στόμα και πηγούνι.  Αναλώσιμη 

μάσκα μισού προσώπου, χωρίς ανάγκη συντήρησης, έτοιμη για χρήση, χωρίς αναλώσιμα 

ανταλλακτικά. Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση 

είναι Α1 Ρ3 που παρέχει προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς και σωματίδια. Διπλές 

βαλβίδες εκπνοής και μεγάλα ενσωματωμένα φίλτρα. Μαλακό, μη αλλεργιογόνο υλικό. 

Ελαφριά, σχεδίαση χαμηλού προφίλ, για καλύτερη περιφερειακή όραση. Εύκολα 

ρυθμιζόμενοι ιμάντες για ασφαλές και άνετη εφαρμογή. Πρότυπα: ΕΝ 140 για τη μάσκα και ΕΝ 

141>EN14387 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 . 

 Μάσκα φίλτρου P1: - Πεδίο χρήσης: σε εργασίες που απαιτούν προστασία από στερεά και 

υγρά σωματίδια π.χ. οικοδομικές εργασίες, καθαριότητα κ.λ.π.   Χαρακτηριστικά: Μάσκα 

τύπου P (έναντι σωματιδίων λευκή) με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης από στερεά και 

υγρά σωματίδια 1 με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πιγούνι.  

Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό,  Σήμανση: η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν 

ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: CE, FF (=Filtering Facepiece)-P1, κατασκευαστής, κωδικός 

προϊόντος, έτος κατασκευής, Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης. Πρότυπα: ΕΝ-149, ΕΝ-405. 
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (CPV: 35121300-1) 

 Γυαλιά ασφαλείας με προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία: - Πεδίο χρήσης: σε εργασίες 

στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες. -Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος : Υλικό κατασκευής : 

πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές Οπτική κλάση : κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή 

χρήση) Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία (συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου 

φάσματος) : 6 Βαθμός απορρόφησης ακτινοβολίας : 2 ή 2,5. Αντοχή σε τριβή : κατηγορία Κ 

Βραχίονες : ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή Μηχανική αντοχή: κατηγορία F 

(κρούση χαμηλής ενέργειας) -Σήμανση : στους βραχίονες : CE, κατασκευαστής, έτος 

κατασκευής, F μηχανική αντοχή στον οπτικό δίσκο : 1 – 6_2 (ή 6_2,5) – F – K. -Πρότυπα : ΕΝ-

166, EN-169 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

 

ΚΟΣΤΟΣ 

1 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
50 6,00 € 300,00€ 

2 
ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ 

ΝΙΤΡΙΛΙΟ 
ΖΕΥΓΟΣ 252 1,00 € 252,00€ 

3 ΓΑΝΤΙΑ PVC ΖΕΥΓΟΣ 200 2,50 € 500,00€ 

4 
ΓΑΝΤΙΑ 

ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 
ΖΕΥΓΟΣ 100 2,00 € 200,00€ 

5 

ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 

500VOLT AC ΚΛΑΣΗ 00 

ΖΕΥΓΟΣ 2 20,00 € 40,00€ 

6 

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΜΟΝΩΤΙΚΑ 

ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ(ΣΕΤ 

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ, ΠΕΝΣΑ, 

ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛ. 

ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛ.) 

ΣΕΤ 1 75 75,00€ 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΖΕΥΓΟΣ 450 1,50 € 675,00€ 

8 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 12 19,00 € 228,00€ 

9 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 40,00 € 400,00€ 

10 

ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ 

ΚΟΣΤΟΥΜΙ(ΣΑΚΑΚΙ & 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 6 40,00 € 240,00€ 

11 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT TEMAXIO 10 4,50 € 45,00€ 

12 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 12 5,00 € 60,00€ 



  Σελίδα 9  
  

13 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΕΥΓΟΣ 15 30,00 € 450,00€ 

14 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΖΕΥΓΟΣ 9 12,00 € 108,00€ 

15 
ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 
ΖΕΥΓΟΣ 1 50,00 € 50,00€ 

16 

ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ 

Α1P3 

TEMAXIO 4 10,00 € 40,00€ 

17 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟΥ P1 TEMAXIO 100 1,19 € 119,00€ 

18 

ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 8,00 € 8,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 3.790,00€ 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:           0,32€ 

ΔΑΠΑΝΗ: 3.790,32€ 

Φ.Π.Α. 24%:    909,68€ 

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ: 4.700,00€ 

 

Ο ανάδοχος οφείλει μετά την υπογραφή της σύμβασης , σε συνεργασία με τον υπεύθυνο της 

υπηρεσίας , να καταγράψει τα ακριβή μεγέθη και ποσότητες. Η αποστολή των υπό προμήθεια 

ειδών στην αποθήκη του Δήμου Θέρμου θα επιβαρύνει τον ανάδοχο. Η δαπάνη που προκαλείται 

από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ίδιους πόρους από τον προϋπολογισμό εξόδων 

του τρέχοντος έτους του Δήμου Θέρμου με το ενδεικτικό ποσό των 5.000,00€ πλέον του 

αναλογούντος ΦΠΑ κατ’ αποκοπή για το σύνολο των παρεχόμενων προμηθειών.  

Η προμήθεια έχει εγγραφεί στους  ΚΑ 20-6063.001,25-6063.002,30-6063.001 του προϋπολογισμού 

2021 του Δήμου Θέρμου.  
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