
  

 
 
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 27.4.2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      ΑΡ.ΠΡΩΤ:  4820        
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                            
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                               
Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη 
Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,  
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
Τηλ: 213 2010739 
Fax: 2107295917   
                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY                          
                                                16Η Συνεδρίαση /25-4-2016 
                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 68/2016 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών των ειδών ατοµικής προστασίας, της σχετικής 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια των ειδών ατοµικής προστασίας των 
εργαζοµένων του ∆ήµου. 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 16ης/2016  ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 25η  του µηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ έτους 2016 ηµέρα  
∆ΕΥΤΕΡΑ  και ώρα. 14.00 µ.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου Καισαριανής,  
συνήλθε σε τακτική  δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την µε  
αριθµό πρωτ. 4576/21-4-2016 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου  η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύθηκε νόµιµα,  σύµφωνα µε τις διατάξεις  των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του 
Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  πέντε (5) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 
Σταµέλος Ηλίας ∆ήµαρχος - Πρόεδρος                1.Βούρλος ∆ηµήτριος      
1.Πολυχρονάκης Συµεών                                       
2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
3.Γεωργοπούλου Κανέλλα 
4.Βασιλάκη Αικατερίνη 
5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 
  
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Γ.Χουδετσανάκη. 
 
Ο Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το 2ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  θέτει υπόψη 
των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 4517/20.4.2016  
εισήγηση της Προϊσταµένης  Τµήµατος Λογιστηρίου Ε. Σκαροπούλου και την Τεχνική 
Έκθεση της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος για την προµήθεια «Παροχή µέσων ατοµικής  
προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ» οι οποίες έχουν ως εξής: 
 
 
 
 
 
 



  

       Καισαριανή: 20/4/16 
       Αριθ. Πρωτ.4517 
 
 
 
  ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
  Προϊσταµένης  Λογιστηρίου 
       ΠΡΟΣ 
  ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
 
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών των ειδών ατοµικής προστασίας, της σχετικής δαπάνης 
και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια των ειδών ατοµικής προστασίας των εργαζοµένων 
του ∆ήµου. 
 
 
Παρακαλούµε να εγκριθούν οι τεχνικές προδιαγραφές ως αναφέρονται αναλυτικά κάτωθι 
στην επισυναπτόµενη µελέτη και  η σχετική δαπάνη συνολικού ποσού 9.489,19  ευρώ για 
την προµήθεια των ειδών ατοµικής προστασίας που δικαιούνται οι εργαζόµενοι του ∆ήµου 
βάσει της νοµοθεσίας. 
Επίσης να εγκριθεί η διάθεση  της  πίστωσης  σε βάρος των    ΚΑ 20.6063.0002, 
30.6063.0002, 35.6063.0002, 45.6063.0002 και 70.6063.0001 του προϋπ/σµού του ∆ήµου 
οικον. Έτους 2016. 
 
   
 
 
  Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  
          ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
   Ε. ΣΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 21-04-2016 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ     ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4584 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Τ. Κ. 16122 
ΤΗΛ. 210 7293391-3 - 2107243100 
FAX: 210 7236643 
 
 
        Προς 
        Την Οικονοµική Υπηρεσία 
 
Σας διαβιβάζουµε την µελέτη για την προµήθεια µε τίτλο “ Παροχή µέσων ατοµικής 
προστασίας σε υπάλληλους των ΟΤΑ” έτους 2016 και παρακαλούµε για τις δικές σας 
ενέργειες. Η παρούσα µελέτη έχει αναρτηθεί και στο κεντρικό ηλεκτρονικό µητρώο 
δηµοσίων συµβάσεων.  
 



  

 
         
      Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
       ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΣΗΣ  
      
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ      
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Τ. Κ. 16122 
ΤΗΛ. 210 7293391-3 - 2107243100 
FAX: 210 7236643 
 
Προµήθεια: «Παροχή µέσων ατοµικής  σε υπαλλήλους  των ΟΤΑ” 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 

Η µελέτη αυτή συντάχθηκε και αφορά την προµήθεια ατοµικών µέσων προστασίας 

(γάντια, κράνη, ασπίδια κλπ.), σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 53361   (ΦΕΚ 1503/11-10-2006) 

απόφαση, για το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του ∆ήµου Καισαριανής για το έτος 2016 

 

Ο προϋπολογισµός της δαπάνης για την εν λόγω προµήθεια θα ανέλθει στο ποσό των 

9.489,19 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%. Οι τιµές βάση των οποίων συντάχθηκε η 

µελέτη είναι τιµές εµπορίου. 

 

 
 Καισαριανή 18/04/2016 
  
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
                                                                      
 
                                                                    ΣΩΚΙΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                                                                     ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. Τ.Ε. 
 
 
 
 
 
 
                                             
   



  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ      
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Τ. Κ. 16122 
ΤΗΛ. 210 7293391-3 - 2107243100 
FAX: 210 7236643 
 
Προµήθεια: «Παροχή µέσων ατοµικής  σε υπαλλήλους  των ΟΤΑ”  

Προϋπ.: 9.489,19 € 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αντικείµενο συγγραφής υποχρεώσεων 
 Η συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια ατοµικών µέσων προστασίας 
σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 53361 (ΦΕΚ 1503/11-10-06) απόφαση, για το εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό του ∆ήµου Καισαριανής για το έτος 2016. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο  
Ισχύουσες διατάξεις 
 Η προµήθεια αυτή θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού 
προµηθειών Ο.Τ.Α., καθώς και του Ν. 2286/95. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
Προθεσµία περαίωσης προµήθειας – υπέρβαση προθεσµίας - εγγύηση 
 Η προθεσµία περαίωσης της προµήθειας, ορίζεται σε είκοσι (20) ηµέρες από την 
υπογραφή του συµφωνητικού και η παράδοση των ειδών που απαιτείται πίνακας µεγεθών 
ορίζεται σε είκοσι (20) ηµέρες από την ηµέρα απόδοσης των µεγεθών από την Υπηρεσία. 
 Σε περίπτωση υπέρβασης των πιο πάνω προθεσµιών επιβάλλεται ποινική ρήτρα 
όπως ορίζεται από το άρθρο 33 του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α. 
 Η παράταση της πιο πάνω προθεσµίας παρέχεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
κατόπιν αιτιολογηµένης αίτησης του αναδόχου. 
 Ο χρόνος εγγύησης µε την παραλαβή των ειδών ορίζεται σε ένα (1) έτος. Κατά το 
διάστηµα αυτό όποια βλάβη παρουσιαστεί, που οφείλεται σε κακή κατασκευή, ραφή και 
ποιότητα, θα πρέπει να επανορθωθεί εντός της ταχθείσας προθεσµίας, αλλιώς επιβάλλεται 
στον προµηθευτή ποινική ρήτρα ίση µε την αξία του προαναφερθέντος είδους. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
Τιµές τιµολογίου 
 Οι τιµές του τιµολογίου αφορούν τις κατά µονάδα τιµές προµήθειας για την τέλεια 
και σύµφωνα µε τους κανόνες καλής εκτέλεσης της προµήθειας όπως περιγράφονται στα 
οικεία άρθρα. Σε κάθε τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια, η προσκόµιση, οι µόνιµες 
κρατήσεις και όλη η απαιτούµενη εργασία για την παράδοσή τους. 
 Οι τιµές του συµβατικού τιµολογίου είναι σταθερές και αµετάβλητες σε όλη την 
διάρκεια της προµήθειας και για κανένα λόγο ή αιτία δεν δικαιούται ο προµηθευτής να 
αναπροσαρµόσει τις τιµές. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 



  

Όροι, τέλη και κρατήσεις 
 Ο προµηθευτής βαρύνεται µε τις κάθε φύσεως δαπάνες οι οποίες θα απαιτηθούν. Σε 
κάθε επιµέρους τιµή περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες, η αξία των ειδών, το όφελος του 
προµηθευτή, οι νόµιµες κρατήσεις, η απαιτούµενη εργασία τεχνιτών, φόροι, τέλη κλπ., οι 
οποίες βαρύνουν τον προµηθευτή και θα περιληφθούν στην προσφερόµενη τιµή, καµία 
αµφισβήτηση ή ενδεχόµενη απαίτηση του προµηθευτή, για επιπλέον καταβολή 
αποζηµίωσης, δεν είναι δυνατόν να προκύψει για τις δαπάνες αυτές. 
 Επίσης βαρύνεται µε κάθε νόµιµη κράτησησύµφωνα µε την νοµοθεσία που ισχύει 
κατά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
 ∆εν περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει τον ∆ήµο. 
 
 
 
      ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 18/04/2016                                                  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 19/04/2016    
            Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                            Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ ΠΕΡ. 
 
 
  
     ΣΩΚΙΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                  
                                                                                              ΚΑΡΟΥΣΗΣ      ΓΙΑΝΝΗΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε  
                     
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ      
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Τ. Κ. 16122 
ΤΗΛ. 210 7293391-3 - 2107243100 
FAX: 210 7236643 
 
Προµήθεια: «Παροχή µέσων ατοµικής  σε υπαλλήλους  των ΟΤΑ”  

 
Προϋπ.: 9.489,19 € 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
1. ∆ερµατοπάνινα γάντια 
 

Μήκος περίπου 20-25 εκ., πάχος 1-1,2 χλσ.  
Το εµπρός µέρος γαντιού και τα δάχτυλα από βόειο δέρµα και το πίσω µέρος από 
βαµβακερό ύφασµα µε ελαστική ταινία σύσφιξης. 
Πρότυπα ΕΝ 388, 420. 
 
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 και οι κωδικοί 2, 1, 2, 2 

 

 
 

Εναλλακτικά µπορεί να επιλεγούν γάντια µε ενίσχυση από δεύτερο στρώµα 
δέρµατος στο εµπρός µέρος της παλάµης που θα έχουν µεγαλύτερα επίπεδα 
µηχανικών αντοχών αλλά είναι πιο δύσχρηστα. 
 

2. Γάντια από PVC 
Μήκος περίπου 30 εκ. πάχος 1 χλσ.  
Υλικό κατασκευής PVC και εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. 
Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374. 
Ελάχιστα επίπεδα µηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1, που σηµαίνει: 
• 3 (τριβή) 
• 1 (κοπή µε λεπίδα) 
• 2 (διάσχιση) 



  

• 1 (διάτρηση) 
 
 
 

Σήµανση: 
• CE 
• Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής 
• Εικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς κινδύνους  

και οι κωδικοί 3, 1, 2, 1 
• Εικονόσηµο προστασίας από χηµικές ουσίες και µικροοργανισµούς 

 
 
 

3. Γάντια από νιτρίλιο 
Μήκος περίπου 30 εκ., πάχος 0,5 χλσ. 
Υλικό κατασκευής νιτρίλιο µε εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. 
Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374. 
 
Ελάχιστα επίπεδα µηχανικών αντοχών 3, 1, 0, 1, που σηµαίνει: 
• 3 (τριβή) 
• 1 (κοπή µε λεπίδα) 
• 1 (διάτρηση) 
 
Σήµανση: 
• CE 
• Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής 
• Εικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς κινδύνους  

και οι κωδικοί 3, 1, Χ, 1 
• Εικονόσηµο προστασίας από χηµικές ουσίες και µικροοργανισµούς 

 

 
 
 

4. Γάντια από ύφασµα και νιτρίλιο 
 

Μήκος περίπου 20-25 εκ. 
Εµπρός µέρος παλάµης από νιτρίλιο ώστε να προστατεύει από χηµικές ουσίες ενώ 
το πίσω µέρος από ύφασµα ώστε να είναι πιο εύχρηστο. 



  

Πρότυπα ΕΝ 388, 420. 
 
Ελάχιστα επίπεδα µηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 2, που σηµαίνει: 
• 3 (τριβή) 
• 1 (κοπή µε λεπίδα) 
• 2 (διάσχιση) 
• 2 (διάτρηση) 
 
Σήµανση: 
• CE 
• Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής 
• Εικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς κινδύνους  

και οι κωδικοί 3, 1, 2, 2 
 

 
 
 
 

5. Γάντια ελαστικά µιας χρήσης 
Μήκος περίπου 20 εκ. 
Κατασκευή από νιτρίλιο. 
Είναι µιας χρήσης και δεν έχουν σηµασία οι µηχανικές αντοχές. 
Είναι συσκευασµένα σε κουτιά ανά 100 ή 200 τεµάχια. 
Πρότυπα ΕΝ 374 
 
Σήµανση: 
• CE 
• Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής 
• Εικονόσηµο προστασίας από χηµικές ουσίες και µικροοργανισµούς 

 
 

 
 
 
 
 
6. Γάντια σύγκολλητών 
 



  

Γάντια πέντε δακτύλων, κατασκευασµένα από ειδικά επεξεργασµένο δέρµα µε 
εσωτερική επένδυση τα οποία παρέχουν προστασία από µηχανικούς κινδύνους, 
επαφή µε θερµότητα και από µικρές εκτοξεύσεις λειωµένων µετάλλων. 
Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 407. 
Ελάχιστα επίπεδα µηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1. 
Ελάχιστα επίπεδα θερµικών αντοχών 3, 1, 3, 1, 4, Χ 
 
Σήµανση: 
• CE 
• Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής 
• Εικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς κινδύνους  

και οι κωδικοί 3, 1, 2, 1 
• Εικονόσηµο προστασίας από θερµότητα 

 
 

 
 
 
7. Γάντια µονωτικά 

Μήκος 30 εκ. 
Κατασκευή από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές. 
Πρότυπο ΕΝ 60903 
 
Σήµανση: 
• CE 
• Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής 
• 00 (Προστασία µέχρι 500V) 
• RC (αυξηµένη µηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος) 
• Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης. 
• Έτος και µήνας κατασκευής. 
• Σήµα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (ΙΕC) 

 

 
 
 
8. Κράνη 

Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό. Για να είναι περισσότερο εργονοµικά 
θα ήταν προτιµότερο: 
� Οι κατακόρυφοι ιµάντες του κεφαλοδέµατος αν είναι από συνθετικές ίνες και 

όχι από σκληρό πλαστικό. 



  

� Η ρύθµιση του ιµάντα του αυχένα να γίνεται µε κοχλία µίας κίνησης, για να 
ρυθµίζεται αφού έχει φορεθεί. 

� Στον ιµάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρµα, η οποία 
να αντικαθίσταται και να πλένεται. 

� Να υπάρχουν οπές αερισµού που θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα. 
Πρότυπο ΕΝ 397. 
 
 
 
Σήµανση: 
• CE 
• Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής 
• 440 vac (προστασία από ηλεκτρικό ρεύµα) 
Επίσης θα υπάρχει και αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά µε πληροφορίες για 
την ασφαλή χρήση, συντήρηση και αποθήκευση. 

 
9. Γυαλιά µάσκα (googles) 

Οπτικός δίσκος, αρκετά µεγάλος που να µην εµποδίζει την ορατότητα µε 
αντιθαµβωτική επένδυση, µε αντοχή έναντι της 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 
 
Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 οπτική κλάση 
• Β µηχανική αντοχή 
• Κ προστασία έναντι τριβής 
• Ν αντιθαµβωτική επένδυση 
• 9 προστασία από λειωµένα µέταλλα. 

 
10. Ασπίδιο προστασίας από υγρά 

Οπτικός δίσκος, µε προστασία έναντι υγρών ουσιών, επαρκή µηχανική αντοχή, µε 
αντοχή έναντι τριβής και θάµβωσης. Η προσαρµογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται µε 
ειδικό στήριγµα. 
Πρότυπα ΕΝ 166 
 
Σήµανση: 

  Στο στήριγµα: 
• CE 
• Κατασκευαστής, έτος κατασκευής 
• F  µηχανική αντοχή 



  

  Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 οπτική κλάση 
• F µηχανική αντοχή. 
• 3 προστασία από υγρές χηµικές ουσίες 
• Ν προστασία έναντι θάµβωσης 
• Κ προστασία έναντι τριβής 

 
 
 
 
 
11. Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο 
 

Ασπίδιο µε διάταξη προσαρµογής στο κράνος. 
Το ασπίδιο θα αποτελείται από το πρόθεµα και τη διάταξη προσαρµογής στο 
κράνος. Το πρόθεµα θα είναι σχήµατος ορθογώνιου παραλληλόγραµµου µε 
στρογγυλεµένες άκρες και θα καλύπτει τις απαιτήσεις του ΕΝ 166 ως εξής: 
• Ο βαθµός κλίµακας θα είναι 2-1,2 ή 3-1,2 
• Η οπτική κλάση θα είναι το πολύ 2 
• Η µηχανική αντοχή θα είναι επιπέδου κρούσης χαµηλής ενέργειας, 

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

θάµβωσης (σύµβολο Ν). 
• Θα έχει τη σήµανση προστασίας από ηλεκτρικό τόξο (8). 
Η διάταξη προσαρµογής του προθέµατος στο κράνος, θα προσαρµόζεται 
ασφαλώς στην περίµετρο του κράνους. Θα έχει σύστηµα ανύψωσης για τη 
ρύθµιση του προθέµατος στο ύψος που επιθυµεί ο χρήστης και δεν θα έχει 
µεταλλικά µέρη. 
 
Η σήµανση του θα είναι: 
• Το σύµβολο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο (8) 
• Η µηχανική αντοχή θα είναι επιπέδου κρούσης χαµηλής ενέργειας, 

τουλάχιστον (σύµβολο F) 
 
12. Ασπίδιο προστασίας για κλαδέµατα µε χρήση βενζινοπρίονου 

Οπτικός δίσκος, µε µεταλλικό πλέγµα. 
Η προσαρµογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται µε ειδικό στήριγµα. 
Πρότυπα ΕΝ 166 
 
Σήµανση: 

  Στο στήριγµα: 
• CE 
• Κατασκευαστής, έτος κατασκευής 
• F µηχανική αντοχή 

  Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 Οπτική κλάση 
• F µηχανική αντοχή 
 

13. Γυαλιά οξυγονοκόλλησης goggles 



  

Γυαλιά τύπου µάσκας που οι έγχρωµοι οπτικοί δίσκοι µπορούν να 
ανασηκώνονται (τύπος flip up) όταν δεν γίνεται συγκόλληση 
Πρότυπο ΕΝ 166, 175 
 
Σήµανση: 

  Στο πλαίσιο: 
• CE 
• Κατασκευαστής, έτος κατασκευής 
• F µηχανική αντοχή 

  Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 οπτική κλάση 
• 4 έως 8 βαθµός σκίασης 
• F µηχανική αντοχή 

Οι έγχρωµοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να µπορούν να αλλάζουν για να 
χρησιµοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλογα µε το είδος της εργασίας και την 
παροχή αερίου σύµφωνα µε τις προβλέψεις του προτύπου  
ΕΛΟΤ – ΕΝ 169. 

 
14. Μάσκα για ηλεκτροσυγκολλητές 

Μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο µε οπτικούς δίσκους που απορροφούν την 
ακτινοβολία των συγκολλήσεων, στηρίζεται στο κεφάλι και ως υλικό κατασκευής 
να είναι το fiberglass. 
Πρότυπο ΕΝ 166, 175 
Σήµανση: 

  Στο πλαίσιο: 
• CE 
• Κατασκευαστής, έτος κατασκευής 
• F µηχανική αντοχή 

  Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 οπτική κλάση 
• 9 ως 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. 

 
15. Φιλτροµάσκα Ρ1 

Μάσκα µε ενσωµατωµένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό µε 
διπλό ιµάντα προσαρµογής που θα καλύπτει µύτη, στόµα και πηγούνι. ∆ιατίθεται 
σε συσκευασίες ανά 20 – 30 τεµάχια. 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 



  

 
16. Προστασία αναπνοής από αέρια (ηµίσεως προσώπου) 
 

Μάσκα ηµίσεως προσώπου 
Κυρίως µάσκα από συνθετικό υλικό µε ιµάντες προσαρµογής που θα καλύπτουν 
µύτη, στόµα και πηγούνι. Είναι µάσκα µε διπλά φίλτρα Α1 Ρ3 (χρώµατος καφέ 
και λευκού) που παρέχει προστασία από οργανικά αέρια και ατµούς και 
σωµατίδια ή Α2 Ρ3 εφόσον διαθέτει η κατασκευαστική εταιρεία. 
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) 

 
17. Ποδιές συγκολλητών 

Ποδιές από ειδικά επεξεργασµένο πυρίµαχο δέρµα (κρούτα) 
Πρότυπα ΕΝ 370 
Σήµανση: 
• CE 
• Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος 

κατασκευής 
• Εικονόσηµο προστασίας από θερµότητα. 

 

 
 
18. Μάσκα ολόκληρου προσώπου µε φίλτρα 

 
Κυρίως µάσκα από συνθετικό υλικό µε ιµάντες προσαρµογής που θα καλύπτει 
όλο το πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένων των οφθαλµών. 
Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριµένη περίπτωση 
είναι το ΑΒΕΚ2 Ρ3 (χρώµατος καφέ, γκρι, κίτρινου, πράσινου και λευκού) που 
παρέχει προστασία από όλους τους χηµικούς ρύπους σε αέρια µορφή (οργανικά, 
ανόργανα, ατµούς οξέων, αµµωνία) και µικροοργανισµούς. Πρότυπα: ΕΝ 136 για 
τη µάσκα και ΕΝ 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, γκρι, κίτρινο, πράσινο 
και άσπρο). 

 
19. Ανακλαστικά γιλέκα 

Γιλέκο µε έντονα διακρινόµενο χρώµα µε δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό 
αντανακλαστικό υλικό. Πρότυπα ΕΝ 340, 471 
Ως υλικό κατασκευής του γιλέκου είναι προτιµότερο βαµβάκι (15%) και 
πολυεστέρας (85%) για καλύτερο συνδυασµό άνεσης και µηχανικών αντοχών.Το 
γιλέκο θα είναι ½ διάτρητο. 
Εκτύπωση στην πλάτη της ονοµασίας του ∆ήµου και του τµήµατος µε τη µέθοδο 
της µεταξοτυπίας. 
 
Σήµανση: 
• CE 
• Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής 
• Εικονόσηµο για αντανακλαστικές ενδυµασίες και οι κωδικοί 2, 2  

 
 
 

 
 
20. Αδιάβροχες ποδιές 

Ποδιές από συνθετικό υλικό. 
Πρότυπα ΕΝ 340, 467 
Σήµανση: 
• CE 
• Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής 
• Εικονόσηµο προστασίας από χηµικές ουσίες. 

 
 
21. Στολές προστασίας από χηµικά 

Ενιαίες στολές (garment) από Tyvek ή ισοδύναµα υλικά που προστατεύουν από 
πιτσίλισµα χηµικών ουσιών και σκόνες ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή 
του δέρµατος. 
Πρότυπα ΕΝ 340, 463 
Σήµανση: 
• CE 



  

• Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος 
κατασκευής 

• Εικονόσηµο προστασίας από πιτσιλίσµατα χηµικών ουσιών 
• Κωδικός 4 προστασία από αερολύµατα (spray) 
• 5 προστασία από σκόνες 
• 6 προστασία από πιτσιλίσµατα υγρών ουσιών 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. Γαλότσες 

Αδιάβροχη µπότα από συνθετικό υλικό µε αντιολισθητική σόλα προστατευτικά 
δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης. 
Πρότυπο ΕΝ 344, 345 
Σήµανση: 
• CE 
• Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής 
• Το σύµβολο S5 που συµβολίζει 

- προστασία δακτύλων 
- απορρόφηση µηχανικής ενέργειας στη φτέρνα 
- υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 
- προστασία σόλας έναντι διάτρησης 
- αντιστατικές ιδιότητες 

 
 
23. Σκάφανδρα 

Τα ίδια χαρακτηριστικά µε τις γαλότσες αλλά τύπου Ε. 
 
24. Άρβυλα ασφαλείας 

Ηµιάρβυλο, µε ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, µε προστατευτικό κάλυµµα 
δακτύλων και αντιολισθητική σόλα. 
Πρότυπα ΕΝ 344, 345 
 
Σήµανση: 
• CE 
• Προµηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής 
• Το σύµβολο S3 που συµβολίζει 

- προστασία δακτύλων 
- απορρόφηση µηχανικής ενέργειας στη φτέρνα 



  

- υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 
- προστασία σόλας έναντι διάτρησης 
- αντιστατικές ιδιότητες 
- στη σόλα oil resistant 

 
Ειδικά για τους ηλεκτρολόγους πρέπει να έχει αντεπεξέλθει τη δοκιµή 
διηλεκτρικής αντοχής σε 5 kV. 

 
25. Επιγονατίδες 

Οι επιγονατίδες 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 ταινίες velcro. 

 
26. Νιτσεράδες 

Οι νιτσεράδες θα ακολουθούν τις προβλέψεις του ΕΝ 343 σε ότι αφορά τις 
µηχανικές αντοχές, την αντοχή στο πλύσιµο και τη σήµανση. Τα επίπεδα των 
αντοχών θα είναι: 
• Αδιαβροχοποίηση 3 
• ∆ιαπνοή 3 
Οι υπόλοιπες απαιτήσεις (κλείσιµο µε φερµουάρ ή και velcro, τσέπες εσωτερικές 
ή εξωτερικές) πρέπει να καθορισθούν σε συνεννόηση µε τους χρήστες. 
Θα έχουν κουκούλα η οποία, όταν δεν χρησιµοποιείται, θα τοποθετείται σε θήκη 
που θα είναι στο πίσω µέρος της νιτσεράδας. 

 
 
 

27. Φόρµες εργασίας ολόσωµες µε µακρύ µανίκι µε ελαστική µέση και φερµουάρ, 
χρώµατος πορτοκαλί. Θα διαθέτονται όλα τα απαραίτητα µεγέθη. Υλικό κατασκευής: 
βαµβακερό 100% και να µην συρρικνώνεται πλέον του 3%. Να φέρει τουλάχιστον 
δύο τσέπες στο µπροστινό µέρος στο ύψος της µέσης.Στην πλάτη θα αναγράφεται µε 
κεφαλαία λευκά γράµµατα η λέξη “∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ”. 
 
28. Σχοινί ζώνης εναεριτών ασφαλείας 1,50 µέτρα µε γάντζο ασφαλείας climax 
αυτόµατο δέσιµο 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ      
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Τ. Κ. 16122 
ΤΗΛ. 210 7293391-3 - 2107243100 
FAX: 210 7236643 
 
Προµήθεια: «Παροχή µέσων ατοµικής  σε υπαλλήλους  των ΟΤΑ”  

Προϋπ.: 9.489,19 € 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ 
Α∆Α 

ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ ∆ΑΠΑΝΗ 

1 Γάντια δερµατοπάνινα Ζεύγος 166 1,35 224,10 € 

2 Γάντια PVC Ζεύγος 82 1,25 102,50 € 

3 Γάντια νιτρίλιο Ζεύγος 53 1,90 100,70 € 

4 Γάντια ύφασµα και νιτρίλιο Ζεύγος 9 0,60 5,40 € 

5 Γάντια ελαστικά µιας χρήσης 100τεµ. 98 6,00 588,00 € 

6 Γάντια συγκολλητών Ζεύγος 1 7,84 7,84 € 

7 Γάντια µονωτικά Ζεύγος 6 30,00 
180,00 € 

 
 

8 Κράνος Τεµ 9 5,00 
45,00 

 

9 Γυαλιά goggles Τεµ 18 6,50 117,00 € 

10 Ασπίδιο Τεµ 2 12,00 24,00 € 

11 
Ασπίδιο προστασίας από 
ηλεκτρικό τόξο 

Τεµ 2 85,00 170,00 € 

12 Ασπίδιο µε πλέγµα Τεµ 9 6,50 58,50 € 

13 Οξυγονοκόλλησης goggles Τεµ 1 5,00 5,00 € 

14 Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης Τεµ 1 7,00 7,00 € 

15 Φίλτρο µάσκα Ρ1 Τεµ 28 0,50 14,00 € 

16 Μάσκα ηµίσεως προσώπου Α1Ρ3 Τεµ 79 17,30 1.366,70 €σ 



  

 
Σύνολο σε µεταφορά 

3.015,74 € 

 
 
 

 

  

Α/
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝ 
Α∆Α 

ΠΟΣ
Ο 

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ ∆ΑΠΑΝΗ 

Σύνολο από µεταφορά 3015,74 € 

17 Ποδιές συγκολλητών Τεµ 1 10,00 10,00 € 

18 Ανακλαστικά γιλέκα  Τεµ.  66 3,00 198,00 € 

19 Αδιάβροχες ποδιές Τεµ.  1 25,00 25,00 € 

20 
Μάσκα ολοκληρου προσώπου µε 
φίλτρα ΑΒΕΚ Ρ3 

Τεµ.. 5 60,00 300,00 € 

21 Στολές προστασίας από χηµικά  Τεµ.  1 8,15 8,15 € 

22 Γαλότσες Ζεύγος 89 13,50 1.201,50 € 

23 Σκάφανδρο Τεµ 2 44,00 88,00 € 

24 Άρβυλα Ζεύγος 85 13,50 1.147,50 € 

25 Επιγονατίδες Ζεύγος 7 5,90 41,30 € 

26 Νιτσεράδες Τεµ 80 8,40 672,00 € 

27 Φόρµες Εργασίας 
Τεµ 85 11,00 

 
935,00 € 

28 Σχοινί ζώνης εναεριτών ασφαλείας  
1,50 µέτρα µε γάντζο ασφαλείας 
climax αυτόµατο δέσιµο 

τεµ 2 
36,30 

72,60 € 

    ΣΥΝΟΛΟ 7.714,79 € 

   Φ.Π.Α. 23% 1.774,40 € 

   
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
 9.489,19 € 

    
 
 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 18/04/2016                                                            ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
19/04/2016   
            Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                            Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
∆/ΝΣΗΣ ΠΕΡ. 
 



  

 
  
     ΣΩΚΙΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 

              
    
  
 
 
 
 
 
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ      
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Τ. Κ. 16122 
ΤΗΛ. 210 7293391-3 - 2107243100 
FAX: 210 7236643 
 
Προµήθεια: «Παροχή µέσων ατοµικής  σε υπαλλήλους  των ΟΤΑ”  
Προϋπ.: 9.489,19 € 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
1. ∆ερµατοπάνινα γάντια 

Μήκος περίπου 20-25 εκ., πάχος 1-1,2 χλσ.  
Το εµπρός µέρος γαντιού και τα δάχτυλα από βόειο δέρµα και το πίσω µέρος από 
βαµβακερό ύφασµα µε ελαστική ταινία σύσφιξης. 

Πρότυπα ΕΝ 388, 420. 
 
Τιµή µονάδος ανά ζεύγος 
Αριθµητικώς: 1,35 € 
Ολογράφως: ένα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά  

 
2. Γάντια από PVC 

Μήκος περίπου 30 εκ. πάχος 1 χλσ.  
Υλικό κατασκευής PVC και εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. 
Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374. 
 
Τιµή µονάδος ανά ζεύγος 
Αριθµητικώς: 1,25 € 
Ολογράφως: ένα ευρώ και είκισι πέντε λεπτά 

 
3. Γάντια από νιτρίλιο 

Μήκος περίπου 30 εκ., πάχος 0,5 χλσ. 
Υλικό κατασκευής νιτρίλιο µε εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. 

Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374. 



  

 
Τιµή µονάδος ανά ζεύγος 
Αριθµητικώς: 1,90 € 
Ολογράφως: ένα ευρώ  και ενενήντα λεπτά 

 
4. Γάντια από ύφασµα και νιτρίλιο 

Μήκος περίπου 20-25 εκ. 
Εµπρός µέρος παλάµης από νιτρίλιο ώστε να προστατεύει από χηµικές ουσίες ενώ 
το πίσω µέρος από ύφασµα ώστε να είναι πιο εύχρηστο. 

Πρότυπα ΕΝ 388, 420. 
 
Τιµή µονάδος ανά ζεύγος 
Αριθµητικώς: 0,60 € 
Ολογράφως: εξήντα λεπτά 
 
 
 
 
 

5. Γάντια ελαστικά µιας χρήσης 
Μήκος περίπου 20 εκ. 
Κατασκευή από νιτρίλιο. 
Είναι µιας χρήσης και δεν έχουν σηµασία οι µηχανικές αντοχές. 
Είναι συσκευασµένα σε κουτιά ανά 100 τεµάχια. 

Πρότυπα ΕΝ 374 
 
Τιµή µονάδος ανά  100 τεµ. 
Αριθµητικώς: 6,00 €/κουτάκι 
Ολογράφως: έξι ευρώ  

 
6. Γάντια σύγκολλητών 

Γάντια πέντε δακτύλων, κατασκευασµένα από ειδικά επεξεργασµένο δέρµα µε 
εσωτερική επένδυση τα οποία παρέχουν προστασία από µηχανικούς κινδύνους, 
επαφή µε θερµότητα και από µικρές εκτοξεύσεις λειωµένων µετάλλων. 
Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 407. 
 
Τιµή µονάδος ανά ζεύγος 
Αριθµητικώς: 7,84 € 
Ολογράφως: επτά ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά 

 
7. Γάντια µονωτικά 

Μήκος 30 εκ. 
Κατασκευή από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές. 
Πρότυπο ΕΝ 60903 
 
Τιµή µονάδος ανά ζεύγος 
Αριθµητικώς: 30,00 € 
Ολογράφως: τριάντα ευρώ  

 



  

8. Κράνη 
Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό. Για να είναι περισσότερο εργονοµικά 
θα ήταν προτιµότερο: 
� Οι κατακόρυφοι ιµάντες του κεφαλοδέµατος αν είναι από συνθετικές ίνες και 

όχι από σκληρό πλαστικό. 
� Η ρύθµιση του ιµάντα του αυχένα να γίνεται µε κοχλία µίας κίνησης, για να 

ρυθµίζεται αφού έχει φορεθεί. 
� Στον ιµάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρµα, η οποία 

να αντικαθίσταται και να πλένεται. 
� Να υπάρχουν οπές αερισµού που θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα. 
Πρότυπο ΕΝ 397. 
 
Τιµή µονάδος ανά τεµάχιο 
Αριθµητικώς: 5,00 € 
Ολογράφως: πέντε ευρώ 

 
9. Γυαλιά µάσκα (googles) 
Οπτικός δίσκος, αρκετά µεγάλος που να µην εµποδίζει την ορατότητα µε 
αντιθαµβωτική επένδυση, µε αντοχή έναντι της τριβής πλαίσιο στήριξης του 
οπτικού δίσκου µε ιµάντα στερέωσης και προσαρµογής στο κεφάλι και οπές 
έµµεσου αερισµού. Πρότυπο ΕΝ 166. 

. 
 
Τιµή µονάδος ανά τεµάχιο 
Αριθµητικώς        6,50 € 
Ολογράφως: έξι ευρώ και πενήντα λεπτά 

 
 
10. Ασπίδιο προστασίας από υγρά 

Οπτικός δίσκος, µε προστασία έναντι υγρών ουσιών, επαρκή µηχανική αντοχή, µε 
αντοχή έναντι τριβής και θάµβωσης. Η προσαρµογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται µε 
ειδικό στήριγµα. 
Πρότυπα ΕΝ 166 
 
Τιµή µονάδος ανά τεµάχιο 
Αριθµητικώς: 12,00 € 
Ολογράφως: δώδεκα ευρώ  
 

11. Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο 
Ασπίδιο µε διάταξη προσαρµογής στο κράνος. 
 
Το ασπίδιο θα αποτελείται από το πρόθεµα και τη διάταξη προσαρµογής στο 
κράνος. Το πρόθεµα θα είναι σχήµατος ορθογώνιου παραλληλόγραµµου µε 
στρογγυλεµένες άκρες και θα καλύπτει τις απαιτήσεις του ΕΝ 166. 
Η διάταξη προσαρµογής του προθέµατος στο κράνος, θα προσαρµόζεται 
ασφαλώς στην περίµετρο του κράνους. Θα έχει σύστηµα ανύψωσης για τη 
ρύθµιση του προθέµατος στο ύψος που επιθυµεί ο χρήστης και δεν θα έχει 
µεταλλικά µέρη. 
 



  

Τιµή µονάδος ανά τεµάχιο 
Αριθµητικώς: 85,00 € 
Ολογράφως: ογδόντα πέντε ευρώ 

 
12. Ασπίδιο µε πλέγµα προστασίας για κλαδέµατα µε χρήση βενζινοπρίονου 
Οπτικός δίσκος, µε µεταλλικό πλέγµα. 

Η προσαρµογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται µε ειδικό στήριγµα. 
Πρότυπα ΕΝ 166 
 
Τιµή µονάδος ανά τεµάχιο 
Αριθµητικώς: 6,50 € 
Ολογράφως: έξι ευρώ και πενήντα λεπτά 

 
13. Γυαλιά για οξυγονοκολλητές 

Γυαλιά τύπου µάσκας που οι έγχρωµοι οπτικοί δίσκοι µπορούν να 
ανασηκώνονται (τύπος flip up) όταν δεν γίνεται συγκόλληση 
Πρότυπο ΕΝ 166, 175 
Οι έγχρωµοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να µπορούν να αλλάζουν για να 
χρησιµοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλογα µε το είδος της εργασίας και την 
παροχή αερίου σύµφωνα µε τις προβλέψεις του προτύπου  
ΕΛΟΤ – ΕΝ 169. 
 
Τιµή µονάδος ανά τεµάχιο 
Αριθµητικώς: 5,00 € 
Ολογράφως: πέντε ευρώ  
 

14. Μάσκα για ηλεκτροσυγκολλητές 
Μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο µε οπτικούς δίσκους που απορροφούν την 
ακτινοβολία των συγκολλήσεων, στηρίζεται στο κεφάλι και ως υλικό κατασκευής 
να είναι το fiberglass. 
Πρότυπο ΕΝ 166, 175 
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. 
 
Τιµή µονάδος ανά τεµάχιο 
Αριθµητικώς: 7,00 € 
Ολογράφως: επτά ευρώ 

 
15. Φιλτροµάσκα Ρ1 

Μάσκα µε ενσωµατωµένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό µε 
διπλό ιµάντα προσαρµογής που θα καλύπτει µύτη, στόµα και πηγούνι. ∆ιατίθεται 
σε συσκευασίες ανά 20 – 30 τεµάχια. Πρότυπα ΕΝ 149. 
 
Τιµή µονάδος ανά τεµάχιο 
Αριθµητικώς: 0,50 € 
Ολογράφως: πενήντα λεπτά  

 



  

16. Προστασία αναπνοής από αέρια (ηµίσεως προσώπου) 
Μάσκα ηµίσεως προσώπου 
Κυρίως µάσκα από συνθετικό υλικό µε ιµάντες προσαρµογής που θα καλύπτουν 
µύτη, στόµα και πηγούνι. Είναι µάσκα µε διπλά φίλτρα Α1 Ρ3 (χρώµατος καφέ και 
λευκού) που παρέχει προστασία από οργανικά αέρια και ατµούς και σωµατίδια ή 
Α2 Ρ3 εφόσον διαθέτει η κατασκευαστική εταιρεία. 

Πρότυπα: ΕΝ 140 για τη µάσκα και ΕΝ 141 για φίλτρα. 
 
Τιµή µονάδος ανά τεµάχιο 
Αριθµητικώς: 17,30 € 
Ολογράφως: δεκαεπτά ευρώ και τριάντα λεπτά 
 
 

 
17. Ποδιές συγκολλητών 

Ποδιές από ειδικά επεξεργασµένο πυρίµαχο δέρµα (κρούτα) 
Πρότυπα ΕΝ 370 
 
Τιµή µονάδος ανά τεµάχιο 
Αριθµητικώς: 10,00 € 

     Ολογράφως: δέκα ευρώ 
 
18. Μάσκα ολόκληρου προσώπου µε φίλτρα 

Κυρίως µάσκα από συνθετικό υλικό µε ιµάντες προσαρµογής που θα καλύπτει 
όλο το πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένων των οφθαλµών. 
Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριµένη περίπτωση 
είναι το ΑΒΕΚ2 Ρ3 (χρώµατος καφέ, γκρι, κίτρινου, πράσινου και λευκού) που 
παρέχει προστασία από όλους τους χηµικούς ρύπους σε αέρια µορφή (οργανικά, 
ανόργανα, ατµούς οξέων, αµµωνία) και µικροοργανισµούς. Πρότυπα: ΕΝ 136 για 
τη µάσκα και ΕΝ 141 για φίλτρα. 
 
Τιµή µονάδος ανά τεµάχιο 
Αριθµητικώς: 60,00 € 
Ολογράφως: εξήντα ευρώ 
 

19. Ανακλαστικά γιλέκα 
Γιλέκο µε έντονα διακρινόµενο χρώµα µε δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό 
αντανακλαστικό υλικό. Πρότυπα ΕΝ 340, 471 
Ως υλικό κατασκευής του γιλέκου είναι πολυεστέρας (100%) για καλύτερο 
συνδυασµό άνεσης και µηχανικών αντοχών.Το γιλέκο θα είναι ½ διάτρητο. 
Εκτύπωση στην πλάτη της ονοµασίας του ∆ήµου και του τµήµατος µε τη µέθοδο 
της µεταξοτυπίας. 

 
Τιµή µονάδος ανά τεµάχιο 
Αριθµητικώς: 3,00 € 
Ολογράφως: τρία ευρώ  

 
20. Αδιάβροχες ποδιές 
Ποδιές από συνθετικό υλικό. 



  

Πρότυπα ΕΝ 340, 467 
 
Τιµή µονάδος ανά τεµάχιο 
Αριθµητικώς: 25,00 € 
Ολογράφως: είκοσι πέντε ευρώ  

 
21. Στολές προστασίας από χηµικά 

Ενιαίες στολές (garment) από Tyvek ή ισοδύναµα υλικά που προστατεύουν από 
πιτσίλισµα χηµικών ουσιών και σκόνες ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή 
του δέρµατος. 
Πρότυπα ΕΝ 340, 463 
Τιµή µονάδος ανά τεµάχιο 
Αριθµητικώς: 8,15 € 
Ολογράφως: οκτώ ευρώ και δεκαπέντε λεπτά  
 

 
 
22. Γαλότσες 

Αδιάβροχη µπότα από συνθετικό υλικό µε αντιολισθητική σόλα προστατευτικά 
δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης. 
Πρότυπο ΕΝ 344, 345 
 
Τιµή µονάδος ανά ζεύγος 
Αριθµητικώς: 13,50 € 
Ολογράφως: δεκατρία ευρώ και πενήντα λεπτά 

 
 
 
23. Σκάφανδρα 
Τα ίδια χαρακτηριστικά µε τις γαλότσες αλλά τύπου Ε. 

 
Τιµή µονάδος ανά τεµάχιο 
Αριθµητικώς: 44,00 € 
Ολογράφως: σαράντα τέσσερα ευρώ 

 
24. Άρβυλα ασφαλείας 

Ηµιάρβυλο, µε ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, µε προστατευτικό κάλυµµα 
δακτύλων και αντιολισθητική σόλα. 
Πρότυπα ΕΝ 344, 345 
Ειδικά για τους ηλεκτρολόγους πρέπει να έχει αντεπεξέλθει τη δοκιµή 
διηλεκτρικής αντοχής σε 5 kV. 
 
Τιµή µονάδος ανά ζεύγος 
Αριθµητικώς: 13,50 € 
Ολογράφως: δεκατρία ευρώ κα πενήντα λεπτά 
 

25. Επιγονατίδες 
 

Οι επιγονατίδες 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 ταινίες velcro. 
 
Τιµή µονάδος ανά ζεύγος 
Αριθµητικώς: 5,90 € 
Ολογράφως: πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτά  

 
26. Νιτσεράδες 

Οι νιτσεράδες θα ακολουθούν τις προβλέψεις του ΕΝ 343 σε ότι αφορά τις 
µηχανικές αντοχές, την αντοχή στο πλύσιµο και τη σήµανση. Τα επίπεδα των 
αντοχών θα είναι: 
• Αδιαβροχοποίηση 3 
• ∆ιαπνοή 1 
Οι υπόλοιπες απαιτήσεις (κλείσιµο µε φερµουάρ ή και velcro, τσέπες εσωτερικές 
ή εξωτερικές) πρέπει να καθορισθούν σε συνεννόηση µε τους χρήστες. 
Θα έχουν κουκούλα η οποία, όταν δεν χρησιµοποιείται, θα τοποθετείται σε θήκη 
που θα είναι στο πίσω µέρος της νιτσεράδας. 
Τιµή µονάδος ανά τεµάχιο 
Αριθµητικώς: 8,40 € 
Ολογράφως:     οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά 

 
27. Φόρµες εργασίας ολόσωµες µε µακρύ µανίκι µε ελαστική µέση και φερµουάρ, 
χρώµατος πορτοκαλί. Θα διαθέτονται όλα τα απαραίτητα µεγέθη. Υλικό κατασκευής: 
βαµβακερό 100% και να µην συρρικνώνεται πλέον του 3%. Να φέρει τουλάχιστον 
δύο τσέπες στο µπροστινό µέρος στο ύψος της µέσης.Στην πλάτη θα αναγράφεται µε 
κεφαλαία λευκά γράµµατα η λέξη “∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ”. 
 
Τιµή µονάδος ανά τεµάχιο 
Αριθµητικώς: 11,00 € 
Ολογράφως: έντεκα ευρώ  
 
28. Σχοινί ζώνης εναεριτών ασφαλείας 1,50 µέτρα µε γάντζο ασφαλείας climax 
αυτόµατο δέσιµο 
  

Τιµή µονάδος ανά τεµάχιο 
Αριθµητικώς: 36,30 € 
Ολογράφως: τριάντα έξι ευρώ και τριάντα λεπτά 

 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 18/04/2016                                           ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 19/04/2016 
  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ ΠΕΡ. 
 
  
     ΣΩΚΙΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.                           ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 
 
 
 
 



  

Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  
Οικονοµική  Επιτροπή.  
 
 
                                        Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
                                          Μετά από διαλογική συζήτηση  

                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
 
Εγκρίνει  τις  τεχνικές προδιαγραφές ως αναφέρονται αναλυτικά στην 
επισυναπτόµενη µελέτη και  την σχετική δαπάνη συνολικού ποσού 9.489,19  ευρώ 
για την προµήθεια των ειδών ατοµικής προστασίας που δικαιούνται οι εργαζόµενοι 
του ∆ήµου βάσει της νοµοθεσίας. 
Επίσης εγκρίνει την ψήφιση της παραπάνω πίστωσης του προϋπολογισµού του 
∆ήµου µας οικ. έτους 2016 σε βάρος των    ΚΑ 20.6063.0002, 30.6063.0002, 
35.6063.0002, 45.6063.0002 και 70.6063.0001. 
  
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών  
                                                                        2.Γεωργοπούλου  Κανέλλα 
                                                                        3.Βασιλάκη Αικατερίνη 
                                                                        4.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
                                                                        5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 
 
ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ                                  
                                                                                Καισαριανή   26/04/2016 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                      Της υπηρεσίας 
                                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 
 

                                                                             ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ                        
 
 
 
 
 


