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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ    ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ     ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ      ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟΤ  
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ   ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ   
 
 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 
 
Ζ παξνχζα κειέηε ζπληάζζεηαη πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πξνκήζεηα κέζσλ αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο γηα ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο (ΚΤΑ 53361/2.10.2006 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο ΣΣ36586/10.7.2007 θαη 
νηθ. 31119/19.5.2008). 
 
Σα πξνο πξνκήζεηα είδε, π.ρ. γαιφηζεο, κάζθεο, γάληηα, θιπ θαη νη πνζφηεηέο ηνπο 
είλαη αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα θαη ην πιήζνο ησλ δηθαηνχρσλ ζηηο θαζεκεξηλέο 
εξγαηνηερληθέο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζην Γήκν.  
 
Ζ δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ησλ εηδψλ ηεο κειέηεο πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 
65.097,01 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23% θαη ζα θαιπθζεί απφ ηηο 
πηζηψζεηο ηνπ Γήκνπ. 
 
Σν CPV ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο είλαη 35113400-3 «Ρνχρα Πξνζηαζίαο θαη 
Αζθαιείαο». 
 
Ζ πξνκήζεηα ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  
o Ν. 3463/2006 (πεξί «Κχξσζεο ηνπ Κψδηθα Γήκσλ & Κνηλνηήησλ», Φ.Δ.Κ. 

114/08.06.2006 ΣΔΤΥΟ ΠΡΧΣΟ),  
o ηεο Τ.Α. 11389/93 ηνπ ΤΠ.Δ (πεξί «Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.», ΦΔΚ 185/23.03.1993 

ΣΔΤΥΟ ΓΔΤΣΔΡΟ), θαη  
o ηνπ Ν.4281/2014,  
κε βάζε ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά. 
 
Ζ ζθνπηκφηεηα ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο έρεη εγθξηζεί κε ηελ 48/2015 Απφθαζε ηνπ 
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 
 
 
Ο πληάμαο      Θεσξήζεθε 
 
 
πχξνο Μαληφπνπινο   Απφζηνινο Παπαδφπνπινο 
ΓΔ Υεηξηζηψλ Ζ/Τ    Μεραλνιφγνο Μεραληθφο 
Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο   Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ    ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ     ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ      ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟΤ  
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ   ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ   
 
 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
 
Σα πξνο πξνκήζεηα είδε αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζα είλαη απνιχησο ζχκθσλα κε ηηο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ΚΤΑ 53361/2.10.2006, ΦΔΚ 1503, Β’, 11.10.2006, νη 
νπνίεο ζεσξνχληαη σο νη ειάρηζηεο απαηηεηέο. 
 
πκπιεξσκαηηθά, χζηεξα απφ ππφδεημε ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο (έγγξαθν πξνο ηε 
Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο κε αξηζκ. πξση. 30633/30.10.2015) έρνπλ γίλεη θάπνηεο 
βειηησηηθέο πξνζαξκνγέο – ηξνπνπνηήζεηο επί ησλ απαηηήζεσλ ηεο 
πξναλαθεξζείζαο ΚΤΑ, αθνχ έρεη ιεθζεί ππφςε ε ζέζε εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ 
πνπ ζα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπλζήθεο πνπ 
επηθξαηνχλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη λα είλαη ρξεζηηθά (ΚΤΑ 53361/2.10.2006, 
ΦΔΚ 1503, Β’, 11.10.2006, ζειίδα 20107). 
 
πγθεθξηκέλα:  
 
o ην ςάζηλν θαπέιν πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ΚΤΑ γηα ηνπο 

ζεξηλνχο κήλεο έρεη αληηθαηαζηαζεί, γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο, κε βακβαθεξφ 
θαπέιν (ηχπνπ jockey), δεδνκέλνπ φηη θαη νη εξγαδφκελνη ην πξνηηκνχλ σο 
πεξηζζφηεξν ρξεζηηθφ, 

o γηα φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ είλαη εθηεζεηκέλνη ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο 
(εξγάηεο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, νδνθαζαξηζηέο, πδξαπιηθνί, ειεθηξνιφγνη, 
θιπ), ιφγσ ηεο αλάγθεο γηα απμεκέλε πξνζηαζία ηνπο (θξχν αέξαο, θιπ), έρεη 
πξνβιεθζεί ζηνιή εξγαζίαο κε ην ινγφηππν ηνπ Γήκνπ, 

o γηα φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο έρνπλ πξνβιεθζεί θαη εληζρπκέλα δεξκαηνπάληλα 
γάληηα,  

o γηα ηνπο εξγάηεο δαζνππξφζβεζεο έρεη πξνβιεθζεί ε πξνκήζεηα ππξίκαρεο 
ζηνιήο, πξνδηαγξαθψλ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο  θαη ζεη αλαπλεπζηηθήο 
ζπζθεπήο – πξνζσπίδαο – θηάιεο ζχγρξνλσλ πξνδηαγξαθψλ, πςειήο 
πνηφηεηαο, κε ζχγρξνλα ραξαθηεξηζηηθά άλεζεο θαη αληνρήο, 

o γηα ηνπο εξγάηεο πξαζίλνπ πνπ θάλνπλ ρξήζε αιπζνπξίνλνπ έρνπλ πξνβιεθζεί 
γάληηα θαη ξνχρα (παληειφλη, ηδάθεη) πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη πξνζηαζίαο 
(ζην παληειφλη απφ ην γφλαην σο αζηξάγαιν θαη γχξσ απφ ηνλ αζηξάγαιν θαη 
ζην ηδάθεη απφ ηνλ αγθψλα σο ηνλ θαξπφ (ΔΝ 381)), φια κε ειάρηζηε πξνζηαζία 
(protection) 20 m/s (ΔΝ381, ΔΝ388), 

o γηα ηνπο εξγάηεο πξαζίλνπ πνπ απαζρνινχληαη ζηελ θνπή ρφξησλ έρεη 
πξνβιεθζεί θξάλνο κε αζπίδην θαη ξνχρα (παληειφλη, ηδάθεη) κε θαηάιιειε 
πξνζηαζία θαη ιεηηνπξγηθφηεηα γηα ηε ζρεηηθή εξγαζία (αδηάβξνρν πιηθφ), 

o γηα ηνπο εξγάηεο πξαζίλνπ πνπ ρεηξίδνληαη ζακλνθνπηηθφ έρεη πξνβιεθζεί 
θαηάιιειε εμάξηπζε, 

o γηα ηνλ θιεηήξα ηνπ Γήκνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί δίθπθιν γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ 
έρεη πξνβιεθζεί θαηάιιειε ζηνιή (κπνπθάλ, παληειφλη, γάληηα, κπνηάθηα, 
θακπαξληίλα) πξνζηαζίαο απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  

 
Όπνπ αλαθέξεηαη ε θξάζε «ελδεηθηηθά» ή «πεξίπνπ» ελλνείηαη απφθιηζε ±3% ηεο 
νλνκαζηηθήο ηηκήο. 
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1α. Γάληηα Γεξκαηνπάληλα   
 
Πεδίν ρξήζεο:   
Δξγαζίεο ζηηο νπνίεο απαηηείηαη πξνζηαζία απφ απινχο κεραληθνχο θηλδχλνπο 
(ηξηβέο, ζπκπηέζεηο, εθδνξέο) ζε ζηεγλφ πεξηβάιινλ φπσο εξγαδφκελνη ζε 
απνξξηκκαηνθφξα, νηθνδφκνη, ζε θήπνπο, κεραλνηερλίηεο.  
Υαξαθηεξηζηηθά:  
Μήθνο πεξίπνπ 20−25 cm, πάρνο 1 − 1,2 mm. To εκπξφο κέξνο γαληηνχ θαη ηα 
δάθηπια απφ βφεην δέξκα θαη ην πίζσ κέξνο απφ βακβαθεξφ χθαζκα κε ειαζηηθή 
ηαηλία ζχζθημεο. 
Πξφηππα: ΔΝ 388, 420 κε επίπεδα κεραληθψλ αληνρψλ 2 (ηξηβή), 1 (θνπή κε 
ιεπίδα), 2 (δηάζρηζε), 2 (δηάηξεζε). 
ήκαλζε:   

 CE 

 Πξνκεζεπηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο 

 Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ κεραληθνχο θηλδχλνπο θαη νη θσδηθνί 2, 1, 2, 2 
 

 
 
 
1β. Γάληηα Γεξκαηνπάληλα κε Δλίζρπζε 
 
 
Χο άλσ, εληζρπκέλα, γηα λα έρνπλ κεγαιχηεξν επίπεδν κεραληθήο αληνρήο, παξά ην 
φηη ζα είλαη πην δχζρξεζηα, κε εζσηεξηθή επέλδπζε. 
 
Πξφηππα: ΔΝ 388, 420 κε επίπεδα κεραληθψλ αληνρψλ 4 (ηξηβή), 2 (θνπή κε 
ιεπίδα), 4 (δηάζρηζε), 4 (δηάηξεζε). 
 
 
2. Γάληηα απφ PVC 
 
Πεδίν ρξήζεο:  
Όηαλ απαηηείηαη πξνζηαζία απφ ρεκηθνχο, κεραληθνχο θαη βηνινγηθνχο θηλδχλνπο, 
φπσο εξγαδφκελνη ζε απνξξηκκαηνθφξα (ελαιιαθηηθή ιχζε), ζε θαζαξηζκνχο 
θάδσλ, ζε λεθξνηαθεία. 
Υαξαθηεξηζηηθά:  
Μήθνο πεξίπνπ 30 cm πάρνο 1 mm.  
Τιηθφ θαηαζθεπήο PVC θαη εζσηεξηθή επέλδπζε απφ αλζηδξσηηθφ πιηθφ. 
Διάρηζηα επίπεδα κεραληθψλ αληνρψλ 3, 1, 2, 1, πνπ ζεκαίλεη: 

 3 (ηξηβή) 

 1 (θνπή κε ιεπίδα) 

 2 (δηάζρηζε) 

 1 (δηάηξεζε) 
Πξφηππα ΔΝ 388, 420, 374 
ήκαλζε: 

 CE 

 Πξνκεζεπηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο 

 Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ κεραληθνχο θηλδχλνπο θαη νη θσδηθνί 3,1,2,1 
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 Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ ρεκηθέο νπζίεο θαη κηθξννξγαληζκνχο 
 

       
 
 
3. Γάληηα απφ Ύθαζκα θαη Νηηξίιην 
 
Πεδίν ρξήζεο:   
Δξγαζίεο ζηηο νπνίεο ην εκπξφο κέξνο ηεο παιάκεο κπνξεί λα εθηεζεί ζε ρεκηθέο 
νπζίεο ή ζε πγξφ πεξηβάιινλ φπσο ζηα ζπλεξγεία ζπληήξεζεο ζε πγξφ πεξηβάιινλ, 
ζε πδξαπιηθνχο θαη ζε βαθέο. 
Υαξαθηεξηζηηθά: Μήθνο πεξίπνπ 20 − 25cm.  
Δκπξφο κέξνο παιάκεο απφ ληηξίιην ψζηε λα πξνζηαηεχεη απφ ρεκηθέο νπζίεο ελψ 
ην πίζσ απφ χθαζκα ψζηε λα είλαη πην εχρξεζην. 
Διάρηζηα επίπεδα κεραληθψλ αληνρψλ: 3,1,2,2.  

 3 (ηξηβή) 

 1 (θνπή κε ιεπίδα) 

 2 (δηάζρηζε) 

 2 (δηάηξεζε) 
Πξφηππα: ΔΝ 388, 420 
ήκαλζε:  

 CE 

 Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο 

 Δηθνλφζεκν γηα πξνζηαζία απφ κεραληθνχο θηλδχλνπο θαη νη θσδηθνί 3, 1, 2, 2 
 
 
4. Γάληηα ειαζηηθά κηαο Υξήζεο – Κνπηί ησλ 100 
 
Πεδίν ρξήζεο:  
Γηα αληηκεηψπηζε ρεκηθψλ νπζηψλ ή κηθξννξγαληζκψλ. 
Υαξαθηεξηζηηθά: Μήθνο πεξίπνπ 20 cm.  
Καηαζθεπή απφ ληηξίιην.  
Δίλαη κίαο ρξήζεο θαη δελ έρνπλ ζεκαζία νη κεραληθέο αληνρέο.  
Δίλαη ζπζθεπαζκέλα ζε θνπηηά αλά 100 ηεκάρηα. 
Πξφηππα: ΔΝ 374 
ήκαλζε:  

 CE 

 Πξνκεζεπηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο 

 Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ ρεκηθέο νπζίεο θαη κηθξννξγαληζκνχο  
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5. Γάληηα Μνλσηηθά 
 
Πεδίν εθαξκνγήο:  
Δξγαζίεο ζε ρακειή ηάζε.  
Υαξαθηεξηζηηθά: Μήθνο 30cm. Καηαζθεπή απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ ρσξίο ξαθέο. 
Πξφηππν ΔΝ 60903 
ήκαλζε: 

 CE 

 Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο Πξντφληνο, αξηζκφο ζεηξάο 

 00 (Πξνζηαζία κέρξη 500V) 

 RC (απμεκέλε κεραληθή αληνρή, αληνρή ζε φδνλ, νμέα, πεηξειαηνεηδή, ςχρνο) 

 Κσδηθφο εξγαζηεξίνπ πηζηνπνίεζεο  

 Έηνο θαη κήλαο θαηαζθεπήο. 

 ήκα δηεζλνχο ειεθηξνηερληθήο επηηξνπήο (IEC). 
 
 
 
 
 
 
 
εκεηψλεηαη φηη ε θιάζε αθνξά ζηελ ηάζε εξγαζίαο απφ ηελ νπνία πξνζηαηεχνπλ ηα 
γάληηα.  
 
 
6. Γάληηα γα Υεηξηζηή Αιπζνπξίνλνπ 
 
Γάληηα γηα ρεηξηζηέο αιπζνπξίνλνπ ζηνπο απαζρνινχκελνπο κε ηε ζπληήξεζε ηνπ 
πξαζίλνπ. 
Πξφηππν ΔΝ 388, Καηεγνξία ΗΗ, ΔΝ 381-7 
Πξνζηαζία απφ αιπζνπξίνλν: Καηεγνξία 1, 20 κ./δεπη. 
Τδαηναπσζεηηθφ ζθιεξφ θαηζηθφδεξκα ζηελ παιάκε κε πιεθηφ ηδέξζετ θαη αθξψδεο 
πιηθφ. 
Ύθαζκα ειαζηηθφ ζε ζηξψζεηο ζην πίζσ κέξνο. 
Αδηάβξνρν.  
Πεηζεηέ χθαζκα ζηνλ αληίρεηξα. 
Μαλζέηα: λενπξέλην. 
Κνχκπσκα velcro. 
ηελή εθαξκνγή. 
ήκαλζε CE. 
 
 
7. Κξάλνο 
 
Πεδίν ρξήζεο:  
ε ρψξνπο φπνπ εθηεινχληαη εξγαζίεο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα, ζε ειεθηξνινγηθέο 
εξγαζίεο. 
Υαξαθηεξηζηηθά: 
Δμσηεξηθφ θέιπθνο απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ.  
Γηα λα είλαη πεξηζζφηεξν εξγνλνκηθφ ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν: 
o Οη θαηαθφξπθνη ηκάληεο ηνπ θεθαινδέκαηνο λα είλαη απφ ζπλζεηηθέο ίλεο θαη φρη 

απφ ζθιεξφ πιαζηηθφ. 
o Ζ ξχζκηζε ηνπ ηκάληα ηνπ απρέλα λα γίλεηαη κε θνριία κίαο θίλεζεο γηα λα 

ξπζκίδεηαη αθνχ έρεη θνξεζεί. 
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o ηνλ ηκάληα πξνζψπνπ λα ππάξρεη αλζηδξσηηθή επέλδπζε απφ δέξκα ε νπνία 
λα αληηθαζίζηαηαη θαη λα πιέλεηαη. 

o Να ππάξρνπλ νπέο αεξηζκνχ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ θπθινθνξία ηνπ αέξα. 
ήκαλζε: 

 CE 

 Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο Πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο 

 440 vac (πξνζηαζία απφ ειεθηξηθφ ξεχκα) 
Δπίζεο ζα ππάξρεη θαη απηνθφιιεηε εηηθέηα ζηα ειιεληθά κε πιεξνθνξίεο γηα ηελ 
αζθαιή ρξήζε, ζπληήξεζε θαη απνζήθεπζε. 
 
 
8. Γπαιηά Μάζθα (goggles) 
 
Πεδίν ρξήζεο:  
ε εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ πξνζηαζία απφ ρεκηθέο νπζίεο (πγξέο ή ζθφλεο) ή θαη 
απφ κεραληθνχο θηλδχλνπο (ηξνρφο, ηφξλνο θ.α). 
Υαξαθηεξηζηηθά:  
Οπηηθφο δίζθνο, αξθεηά κεγάινο πνπ λα κελ εκπνδίδεη ηελ νξαηφηεηα κε 
αληηζακβσηηθή επέλδπζε, κε αληνρή έλαληη ηξηβήο πιαίζην ζηήξημεο ηνπ νπηηθνχ 
δίζθνπ, κε ηκάληα ζηεξέσζεο θαη πξνζαξκνγήο ζην θεθάιη θαη νπέο έκκεζνπ 
αεξηζκνχ. 
Η ζέζε ησλ νπώλ λα κελ επηηξέπεη ηελ εύθνιε είζνδν ζηαγνληδηώλ ζην εζσηεξηθό ηεο 
κάζθαο.  
Σν πιηθό ζηήξημεο γύξσ από ην θαθό είλαη επηζπκεηό λα είλαη ζηιηθνλνύρν γηα 
θαιύηεξε εθαξκνγή θαη ιηγόηεξε εθίδξσζε. 
Πξφηππα ΔΝ 166  
ήκαλζε: 
ην πιαίζην:  
o CE 
o Καηαζθεπαζηήο, Έηνο θαηαζθεπήο.  
o Β Μεραληθή αληνρή.  
o Δπηζπκεηή ε αλώηεξε κεραληθή αληνρή ΒΣ. 
o 3 Πξνζηαζία απφ πγξέο ρεκηθέο νπζίεο.  
o 4 πξνζηαζία απφ ζθφλε. 
ηνλ νπηηθφ δίζθν:  
o 1 Οπηηθή θιάζε 
o Β Μεραληθή αληνρή 
o Κ πξνζηαζία έλαληη ηξηβήο  
o Ν αληηζακβσηηθή επέλδπζε 
o 9 πξνζηαζία απφ ιεησκέλα κέηαιια. 
 
Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε έλαο ηχπνο κε ηα πξναλαθεξζέληα 
ραξαθηεξηζηηθά είηε δχν: ν έλαο γηα πξνζηαζία απφ ρεκηθέο νπζίεο (δελ είλαη 
απαξαίηεηνη νη θσδηθνί 9 θαη Β) θαη άιινο γηα κεραληθνχο θηλδχλνπο (δελ είλαη 
απαξαίηεηνη νη θσδηθνί 3 θαη 4 ζην πιαίζην). 
 
 
9. Γπαιηά Πξνζηαζίαο απφ Ζιηαθή Αθηηλνβνιία 
 
Πεδίν ρξήζεο:  
ε εξγαζίεο ζην χπαηζξν ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. 
Υαξαθηεξηζηηθά:  
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Οπηηθφο δίζθνο, κε πξνζηαζία έλαληη ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, επαξθή κεραληθή 
αληνρή, κε αληνρή έλαληη ηξηβήο θαη βξαρίνλεο ζηήξημεο ξπζκηδφκελνπ κήθνπο γηα 
θαιχηεξε πξνζαξκνγή.  
Πξφηππα: ΔΝ166, 169  
ήκαλζε: 
ηνπο βξαρίνλεο:   
o CE 
o Καηαζθεπαζηήο, Έηνο θαηαζθεπήο. 
o F Μεραληθή αληνρή.  
o Δπηζπκεηή ε αλώηεξε κεραληθή αληνρή FΣ. 
ηνλ νπηηθφ δίζθν: 
o 1 Οπηηθή θιάζε 
o 6-2 ή 6−2,5 πνπ ζπκβνιίδεη ηε δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ππέξπζξνπ θάζκαηνο. Δλαιαιθηηθά 
κπνξεί λα ππάξρεη ζηνπο νπηηθνχο δίζθνπο ε ζήκαλζε 5-2 ή 5-2,5 πνπ ζεκαίλεη 
φηη δελ απνξξνθάηαη ην ππέξπζξν θάζκα ηεο αθηηλνβνιίαο.  

o F Μεραληθή αληνρή. 
o Κ πξνζηαζία έλαληη ηξηβήο. 
Δπίζεο, ρακειό βάξνο γπαιηνύ γηα λα κελ θνπξάδεηαη ν ρξήζηεο θαη λα έρεη ηε 
δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ησλ βξαρηόλσλ ζε θάζε ηύπν πξνζώπνπ. 
 
 
10. Αζπίδην Πξνζηαζίαο γηα Κιαδέκαηα κε Υξήζε Βελδηλνπξίνλνπ. 
 
Πεδίν ρξήζεο:  
ε θιαδέκαηα κε ρξήζε βελδηλνπξίνλνπ. 
Υαξαθηεξηζηηθά:  
Οπηηθφο δίζθνο, κε κεηαιιηθφ πιέγκα. Ζ πξνζαξκνγή ζην θεθάιη επηηπγράλεηαη κε 
εηδηθφ ζηήξηγκα. 
Πξφηππα ΔΝ 166  
ήκαλζε: 
ην ζηήξηγκα:  
o CE 
o Καηαζθεπαζηήο, Έηνο θαηαζθεπήο.  
o F Μεραληθή αληνρή 
ηνλ νπηηθφ δίζθν:  
o 1 Οπηηθή θιάζε 
o F Μεραληθή αληνρή 
 
 
11. Κξάλνο κε Δλζσκαησκέλν Αζπίδην Πξνζηαζίαο απφ Ζιεθηξηθφ Σφμν 
 
Ζ δηάηαμε ζα απνηειείηαη απφ: 
o Κξάλνο πξνζηαζίαο. 
o Δλζσκαησκέλν αζπίδην πξνζηαζίαο απφ ειεθηξηθφ ηφμν ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

θξάλνπο ην νπνίν ζα είλαη δπλαηφ λα θαηεβαίλεη θαη λα θαιχπηεη ην πξφζσπν ηνπ 
ρξήζηε. 

o Γηάηαμε ρεηξηζκνχ κέζσ ηεο νπνίαο ν ρξήζηεο ζα αλεβάδεη ή ζα θαηεβάδεη ην 
αζπίδην θαηά ηελ θξίζε ηνπ. 

Ζ δηάηαμε ζα θέξεη ηε ζήκαλζε CE, ζα αθνινπζεί ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΔΝ379 
(θξάλνο) θαη ΔΝ 166, 167 θαη 168 (αζπίδην) κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 
Κξάλνο 
o Θα θαιχπηεη ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ηνπ ΔΝ397.  
o Θα έρεη ην ζχκβνιν ηεο δηειεθηξηθήο αληνρήο 440 (VAC). 
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o Σν θεθαιφδεκα ζα έρεη θαηαθφξπθνπο ηκάληεο απφ πιεθηέο ζπλζεηηθέο ίλεο ελψ 
νη ηκάληεο κεηψπνπ θαη απρέλα ζα είλαη απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ ρακειήο 
ππθλφηεηαο. 

o Ζ πξνζαξκνγή ηνπ κήθνπο ηνπ ηκάληα απρέλα ζα γίλεηαη κε θνριία ξχζκηζεο πνπ 
ζα βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ ηκάληα απρέλα. 

o Θα ππάξρεη ππνζηάγσλν κε κε ξπζκηζηή κήθνπο. 
o ην κέησπν ζα ππάξρεη ηκάληαο απνξξφθεζεο ηνπ ηδξψηα απφ δέξκα ή 

βακβαθεξφ χθαζκα. 
o ην εμσηεξηθφ ηκήκα ηνπ θειχθνπο ζα ππάξρεη δηάηαμε κε ηελ νπνία ζα 

ξπζκίδεηαη ε ζέζε ηνπ αζπηδίνπ. 
Αζπίδην  
Σν αζπίδην ζα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΔΝ 166 σο εμήο: 
o Ο βαζκφο θιίκαθαο ζα είλαη 2 -1.2 ή 3 – 1.2. 
o Ζ νπηηθή θιάζε ζα είλαη, ην πνιχ, 2. 
o Ζ κεραληθή αληνρή ζα είλαη επηπέδνπ θξνχζεο κέζεο ελέξγεηαο (ζχκβνιν Β). 
o Θα έρεη πξνζηαζία έλαληη ηξηβήο (ζχκβνιν Κ) θαη πξνζηαζίαο έλαληη ζάκβσζεο 

(ζχκβνιν Ν). 
 
 
12. Μάζθα γηα Ζιεθηξνζπγθνιιεηέο   
 
Πεδίν ρξήζεο:  
ε ειεθηξνζπγθνιιήζεηο.  
Υαξαθηεξηζηηθά:  
Μάζθα πνπ θαιχπηεη φιν ην πξφζσπν κε νπηηθνχο δίζθνπο πνπ απνξξνθνχλ ηελ 
αθηηλνβνιία ησ ζπγθνιιήζεσλ.  
Να ζηεξίδεηαη ζην θεθάιη. 
Τιηθφ θαηαζθεπήο: fiberglass. 
Πξφηππν: ΔΝ 166, 175  
ήκαλζε: 
ην πιαίζην:  
o CE 
o Καηαζθεπαζηήο, Έηνο θαηαζθεπήο.  
o F Μεραληθή αληνρή 
ηνλ νπηηθφ δίζθν:  
o 1 Οπηηθή θιάζε 
o 9 έσο 14 βαζκφο ζθίαζεο  
Οη έγρξσκνη νπηηθνί δίζθνη πξέπεη λα κπνξνχλ λα αιιάδνπλ γηα λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 
θαηάιιειε ζθίαζε αλάινγα κε ην είδνο ηεο εξγαζίαο θαη ηελ έληαζε ηνπ ξεχκαηνο 
ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ – ΔΝ 169.  
 
 
13. Κξάλνο κε Αζπίδην γηα Κεπνπξνχο 
 
Αλζεθηηθφ αιιά ειαθξχ θξάλνο πνπ επηηξέπεη πξνζσπηθέο ξπζκίζεηο, εμαζθαιίδεη ηε 
δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε ηδαληθφ επίπεδν αθφκε θαη κεηά απφ πνιχσξε 
ρξήζε θαη δηαζέηεη πξνζαξκνζκέλε αλαθιηλφκελε κάζθα θαη σηναζπίδεο. 
Απαηηήζεηο αζθαιείαο ηνπ θξάλνπο: ΔΝ 397 / ANSI Ε89.1 – 2009, Καηεγνξία C. 
Απαηηήζεηο αζθαιείαο σηναζπίδσλ: ΔΝ 352-3 SNR = 26 dB(A). 
Απαηηήζεηο αζθαιείαο κάζθαο: ΔΝ 1731:2006. 
Πξνζηαηεπηηθφ απρέλα. 
Κνληφ γείζν θξάλνπο. 
Λνπξάθη γηα ην ζαγψλη. 
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14. Φηιηξφκαζθα Ρ1  
 
Πεδίν ρξήζεο:   
Καηά ηηο εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ πξνζηαζία κφλν απφ ζθφλε. 
Υαξαθηεξηζηηθά:  
Μάζθα κε ελζσκαησκέλν θίιηξν θαηαθξάηεζεο ζθφλεο απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ κε 
δηπιό ηκάληα πξνζαξκνγήο πνπ ζα θαιύπηεη κύηε, ζηόκα θαη πεγνύλη. 
Γηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζίεο αλά 20 − 30 ηεκάρηα. Αλ ηεξεζνχλ νη θαλφλεο πγηεηλήο 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κέρξηο φηνπ ν ρξήζηεο αληηιεθζεί φηη δπζρεξαίλεηαη ε 
αλαπλνή ηνπ. 
Πξφηππα: ΔΝ 149 
ήκαλζε: Ζ κάζθα θαη ηα θίιηξα πξέπεη λα έρνπλ αλεμίηεια ηππσκέλα ηα εμήο: 
o CE 
o FFP1  
o Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο 
o Κσδηθφο Δξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο 
Αλαδηπινύκελε γηα δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ζε θάζε ηύπν πξνζώπνπ θαιύπηνληαο 
άξηζηα κύηε, ζηόκα, πηγνύλη. 
 
 
15. Φηιηξόκαζθα Α1Ρ2 
 
Φηιηξφκαζθα πνπ πξνζηαηεχεη κχηε, πεγνχλη, ζηφκα, ηεο νπνίαο ην θπξίσο ζψκα 
είλαη απφ δηεζεηηθφ πιηθφ πνπ πξνζηαηεχεη απφ νξγαληθά αέξα θαη ζσκαηίδηα. 
ρεδηαζκέλε γηα απνηειεζκαηηθή θαη άλεηε πξνζηαζία έλαληη θηλδύλσλ από αέξηα, 
αηκνύο θαη ζσκαηίδηα. 
Πξφηππα: EN 405  
ήκαλζε:  
o CE  
o Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο  
o Κσδηθφο Δξγαζηεξίνπ  
o χκβνιν FF (filtering fecepiece,θηιηξφκαζθα) Α1P2 
o Υξσκαηηθφο θψδηθαο (θαθέ θαη άζπξν).   
Ζ θηιηξφκαζθα πξέπεη λα δηαηίζεηαη ζπζθεπαζκέλε ζε ζαθνχια πνπ φηαλ δελ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζα θπιάζεηαη. 
Να έρεη ρακειό πξνθίι ζρεδηαζκνύ γηα θαιύηεξε πεξηκεηξηθή νξαηόηεηα θαη βαιβίδα 
εθπλνήο ηνπνζεηεκέλε ζην θέληξν γηα απνηειεζκαηηθή απνκάθξπλζε ζεξκόηεηαο θαη 
πγξαζίαο θαηά ηελ εθπλνή. 
Δλζσκαησκέλα νξγαληθά θίιηξα Α1Ρ2 γηα κηθξόηεξν όγθν θαη βάξνο.  
Τπναιιεξγηθό πιηθό επαθήο κε ην πξόζσπν. 
 
 
16. Μάζθα Ζκίζεσο Πξνζψπνπ κε Φίιηξα Α1Ρ3 Πιήξεο 
 
Υαξαθηεξηζηηθά: 
Κπξίσο κάζθα απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ κε ηκάληεο πξνζαξκνγήο πνπ ζα θαιχπηνπλ 
κχηε, ζηφκα θαη πεγνχλη.  
Ζ κάζθα ζα έρεη δηπιά θίιηξα Α1Ρ3 (ρξψκαηνο θαθέ θαη ιεπθνχ) πνπ παξέρεη 
πξνζηαζία απφ νξγαληθά αέξηα θαη αηκνχο θαη ζσκαηίδηα. 
Πξφηππα: ΔΝ 140 (απνζπώκελα θίιηξα) γηα ηε κάζθα θαη ΔΝ 141 γηα θίιηξα.  
ήκαλζε:  
o Ζ κάζθα θαη ηα θίιηξα πξέπεη λα έρνπλ αλεμίηεια ηππσκέλα ηα εμήο:  
o CE 
o Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο (ζηα θίιηξα θαη 

εκεξνκελία ιήμεο). 
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o Κσδηθφο Δξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο 
Σν θπξίσο ζώκα ηεο κάζθαο πνπ ζε έξρεηαη ζε επαθή κε ην πξόζσπν λα είλαη από 
ζηιηθνλνύρν (ππναιιεξγηθό) πιηθό γηα άλεζε, ηέιεηα εθαξκνγή θαη ιηγόηεξε 
εθύδξσζε. 
Κνύκπσκα κπαγηνλέη γηα κεγαιύηεξε αζθάιεηα ζην θνύκπσκα. 
 
 
17. Αληαιιαθηηθά Φίιηξα Α1Ρ3 
 
Αληαιιαθηηθά θίιηξα Α1Ρ3 (ρξψκαηνο θαθέ θαη ιεπθνχ) πνπ παξέρνπλ πξνζηαζία 
απφ νξγαληθά αέξηα θαη αηκνχο θαη ζσκαηίδηα, θαηάιιεια γηα ηελ αλσηέξσ κάζθα 
(θνύκπσκα κπαγηνλέη). 
 
 
18. Μάζθα Οιφθιεξνπ Πξνζψπνπ κε Φίιηξν ΑΒΔΚ2Ρ3 Πιήξεο 
 
Υαξαθηεξηζηηθά: 
Κπξίσο κάζθα απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ κε ηκάληεο πξνζαξκνγήο πνπ ζα θαιχπηεη φιν 
ην πξφζσπν ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νθζαικψλ.  
Σν θίιηξν ζα είλαη ην ΑΒΔΚ2Ρ3 (ρξψκαηνο θαθέ, γθξη, θίηξηλνπ, πξάζηλνπ θαη 
ιεπθνχ) πνπ παξέρεη πξνζηαζία απφ φινπο ηνπο ρεκηθνχο ξχπνπο ζε αέξηα κνξθή 
(νξγαληθά, αλφξγαλα, αηκνχο νμέσλ, ακκσλία) θαη κηθξννξγαληζκνχο.  
ηελ παξνύζα πξνκήζεηα, ε κειέηε πξνβιέπεη κάζθα νιόθιεξνπ πξνζώπνπ, κε 
ηέζζεξηο (4) ηκάληεο πξνζαξκνγήο, από ειαθξύ ειαζηνκεξέο πιηθό, κε αληνρή ζηα 
γδαξζίκαηα θαη ρηππήκαηα, θαθό polycarbonate, δηάθξαγκα νκηιίαο θαη κηθξό βάξνο 
(κεηαμύ 400 – 500 gr). 
Γπλαηόηεηα δηάζεζεο ζε ηξία κεγέζε (small, medium,large).  
Θα δηαζέηεη δύν ππνδνρέο θνπκπώκαηνο θίιηξσλ, κε  ην ζύζηεκα Bayonet (θαηά 
πξνηίκεζε), γηα κηθξόηεξε αληίζηαζε εηζπλνήο, θαιύηεξε ηζνξξνπία θαη νξαηόηεηα.  
Πξφηππα: ΔΝ 136 γηα ηε κάζθα θαη ΔΝ 141 γηα θίιηξα.  
ήκαλζε:  
o Ζ κάζθα θαη ηα θίιηξα πξέπεη λα έρνπλ αλεμίηεια ηππσκέλα ηα εμήο:  
o CE 
o Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο (ζηα θίιηξα θαη 

εκεξνκελία ιήμεο). 
o Κσδηθφο Δξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο 
o ηα θίιηξα ζα ππάξρεη θαη ρξσκαηηθφο θψδηθαο (θαθέ, γθξη, θίηξηλν, πξάζηλν θαη 

άζπξν) 
 
 
19. Αληαιιαθηηθά Φίιηξα ΑΒΔΚ2Ρ3 
 
Αληαιιαθηηθφ θίιηξν ΑΒΔΚ2Ρ3 (ρξψκαηνο θαθέ, γθξη, θίηξηλνπ, πξάζηλνπ θαη 
ιεπθνχ) πνπ παξέρεη πξνζηαζία απφ φινπο ηνπο ρεκηθνχο ξχπνπο ζε αέξηα κνξθή 
(νξγαληθά, αλφξγαλα, αηκνχο νμέσλ, ακκσλία) θαη κηθξννξγαληζκνχο, θαηάιιειν γηα 
ηελ αλσηέξσ κάζθα (θνύκπσκα κπαγηνλέη). 
 
 
20. εη Αλαπλεπζηηθή πζθεπή – Πξνζσπίδα – Φηάιε 
 
Πεδίν ρξήζεο:  
Μέζν πξνζηαζίαο έθηαθηεο αλάγθεο (επέκβαζε ζε ππξθαγηά). 
Υαξαθηεξηζηηθά: 
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Θα απνηειείηαη απφ ηε θηάιε πςειήο πίεζεο αέξα, ηε κάζθα νιφθιεξνπ πξνζψπνπ, 
ην κεησηήξα πίεζεο, ηνλ αεξνπλεχκνλα, ηηο πξνεηδνπνηεηηθέο δηαηάμεηο θαη ην 
ζχζηεκα αλάξηεζεο. 
Σν ζχζηεκα ζα ιεηηνπξγεί απνκνλψλνληαο ην ρξήζηε απφ ηνπο ξχπνπο θαη 
ηξνθνδνηψληαο ηνλ κε πεπηεζκέλν αέξα πνπ, κέζσ ηνπ κεησηήξα θαη ηνπ 
αεξνπλεχκνλα, ζα έρεη κηθξή πίεζε ψζηε λα θαζίζηαηαη αλαπλεχζηκνο. 
Πξφηππν ΔΝ 137. 
ήκαλζε:  
o CE 
o Κσδηθφο πξντφληνο 
o Κσδηθφο Δξγαζηεξίνπ Σππνπνίεζεο 
o Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο, Αξηζκφο Παξηίδαο 
Δηδηθά ε θηάιε πεπηεζκέλνπ αέξα ζα θέξεη ηε ζήκαλζε πνπ απαηηεί ε λνκνζεζία. 
 
Πιένλ ησλ αλσηέξσ, αλαιπηηθόηεξα, ην ζεη ζα έρεη ηα παξαθάησ ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά θαη πιεξνί ηηο αθόινπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: 

 πηζηνπνίεζε αλαπλεπζηηθήο ζπζθεπήο γηα ππξνζβεζηηθή ρξήζε θαηά EN 137 
2006 Type 2, ειαθξηά κε βάξνο έσο 2.7 kg, αλζεθηηθή θαη εύθνιε ζηε ρξήζε, κε 
ζύζηεκα αλάξηεζεο από αλζξαθόλεκα, ειαθξύ, αλζεθηηθό ζε ζεξκνθξαζίεο, 
θξνύζεηο θαη ρεκηθά, αλαηνκηθά ζρεδηαζκέλε κε δηαζηάζεηο, ελδεηθηηθά, 590 x 290 
x 160 mm, κε ελζσκαησκέλν αεξνπλεύκνλα θαζώο επίζεο θαη ελζσκαησκέλν 
ζπλαγεξκό πνπ λα ελεξγνπνηείηαη απηόκαηα ζε πεξίπησζε ρακειήο πίεζεο ηεο 
θηάιεο, 

 θηάιε ραιύβδηλε 6 lt / 300 bar,  

 κάζθα αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο, ζπκβαηή θαη πηζηνπνηεκέλε γηα ππξνζβεζηηθή 
ρξήζε κε EN136 Class 3, κε ξπζκηδόκελν θεθαιόδεκα 5 ζεκείσλ θαη δηπιή 
γξακκή ζθξάγηζεο, κε ζώκα θαηαζθεπαζκέλν από ππναιιεξγηθό EPDM, κε 
παλνξακηθή νκαηνζπξίδα κε επξύ νπηηθό πεδίν 180°, αλζεθηηθή ζε ρεκηθά, 
ζεξκόηεηα θαη κεραληθέο θαηαπνλήζεηο, κε θσλεηηθό δηάθξαγκα πςειήο 
πνηόηεηαο θαη λα κπνξεί λα ελζσκαηώζεη ζύζηεκα ελδνεπηθνηλσλίαο, δηαζέζηκε 
ζε δηάθνξα κεγέζε (Small-Medium-Large) ώζηε λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα 
επηινγήο κεγέζνπο θαηάιιειν γηα ηνλ εθάζηνηε ρεηξηζηή, θαη κε δπλαηόηεηα 
ρξήζεο θαη κε θίιηξν, κε ηε ρξήζε εηδηθνύ πξνζαξκνγέα.  

 
 
21. ηνιή Πξνζηαζίαο απφ Υεκηθά  
 
Πεδίν ρξήζεο:  
ε ςεθαζκνχο, βαθέο. 
Υαξαθηεξηζηηθά: 
Δληαίεο ζηνιέο (garment) απφ Tyvek ή ηζνδχλακα πιηθά πνπ πξνζηαηεχνπλ απφ 
πηηζηιίζκαηα ρεκηθψλ νπζηψλ θαη ζθφλεο ελψ παξάιιεια επηηξέπνπλ ηελ αλαπλνή 
ηνπ δέξκαηνο. 
Πξφηππα: ΔΝ 340, 463   
ήκαλζε:  
o CE 
o Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έξγαζηήξην πηζηνπνίεζεο, Έηνο 

θαηαζθεπήο 
o Δηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ πηηζηιίζκαηα ρεκηθψλ νπζηψλ 
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Κσδηθνί 3 (γηα πνιιαπιή ρξήζε – πξνζηαζία από πγξά ςεθαζκνύ ππό πίεζε (jet 
spray)), 4 πξνζηαζία απφ αεξνιχκαηα (spray), 5 πξνζηαζία απφ ζθφλεο θαη 6 
πξνζηαζία απφ πηηζηιίζκαηα πγξψλ νπζηψλ. 
Δπηζπκεηό λα δηαζέηεη ειαζηηθέο καλζέηεο ζηνπο θαξπνύο ώζηε λα θαζίζηαηαη 
αδύλαηε ε πξνζρώξεζε μέλσλ ζσκάησλ ή πγξώλ. 
Δπηζπκεηό επίζεο λα θιείλεη θαηά πξνηίκεζε κε θεξκνπάξ δύν δξόκσλ. 
 
 
22. ηνιή Πξνζηαζίαο απφ Υεκηθά  
 
Χο άλσ, αιιά κε θσδηθνχο: 4 πξνζηαζία απφ αεξνιχκαηα (spray), 5 πξνζηαζία απφ 
ζθφλεο θαη 6 πξνζηαζία απφ πηηζηιίζκαηα πγξψλ νπζηψλ. 
 
 
23. Δπηγνλαηίδεο 
 
Οη επηγνλαηίδεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο σο εμήο:  
Δζσηεξηθά, απφ πιηθφ πνπ ζα επηηξέπεη ηελ αλαπλνή ηνπ δέξκαηνο. 
Δμσηεξηθά, απφ πιηθφ πνπ ζα είλαη αλζεθηηθφ ζηελ ηξηβή, ζηηο ρεκηθέο νπζίεο, 
αληηνιηζζεηηθφ θαη εχθακπην, κε πξνηίκεζε λα πεξηέρεη gel ή αλάινγν πιηθφ. 
Θα ζπλδένληαη κε δχν δεχγε ηκάλησλ πνπ ζα θιείλνπλ κε ηαηλίεο velcro. 
 
 
24α. Μαθφ Δξγαζίαο  
 
Μαθφ κπινπδάθη 100% βακβαθεξφ, θνληνκάληθν, ρξψκαηνο πνξηνθαιί, θεληεκέλν 
εκπξφο θαη  πίζσ κε ην ινγφηππν ηνπ Γήκνπ. 
 
 
24β. Φνχηεξ Δξγαζίαο 
 
Υξψκα πνξηνθαιί, βακβαθεξφ θαηά ηνπιάρηζηνλ 50% (κε ην φπνην ππφινηπν 
πνιπεζηεξηθφ), βάξνπο 380 gr, κε ιάζηηρν θάησ θαη ζηα καλίθηα, θεληεκέλν εκπξφο 
θαη  πίζσ κε ην ινγφηππν ηνπ Γήκνπ. 
 
 
24γ. Παληειφλη Δξγαζίαο 
 
Bακβαθεξφ, χθαζκα βάξνπο 240 γξακκάξηα/κέηξν, ρξψκα γθξη, κε ιάζηηρν ζε 2 
ζεκεία ζηε κέζε (δσλάξη) γηα λα απμνκεηψλεη ηελ πεξηθέξεηα ψζηε λα ξπζκίδεηαη (γηα 
λα είλαη άλεην). 
 
Δπίζεο δεηείηαη, γηα ιφγνπο ιεηηνπξγηθφηεηαο αιιά θαη πξνζηαζίαο, λα έρεη ηα εμήο 
ραξαθηεξηζηηθά: 
o δχν ηζέπεο κπξνζηά θαη κία ηνπιάρηζηνλ ζην πιάη κε θαπάθη, θαη, εάλ είλαη 

δπλαηφλ, κε πνξηνθαιί θάζα πεξηκεηξηθά ηεο ηζέπεο, 
o δχν ηζέπεο πίζσ, ε κία κε θαπάθη (εάλ απηφ είλαη δπλαηφ) θαη ε άιιε απιή, θαη 

αλαθιαζηηθή ηαηλία ζην θάησ κέξνο ζε θάζε κπαηδάθη πιάηνπο 5 εθαηνζηψλ. 
 
 
24δ. Μπνπθάλ Πξνζηαζίαο απφ ηηο Καηξηθέο πλζήθεο 
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Μπνπθάλ, αδηάβξνρν, κε κνλσηηθφ πιηθφ, γηα επαξθή πξνζηαζία απφ ην θξχν, 
ρξψκαηνο πνξηνθαιί, κε αθαηξνχκελα καλίθηα, κε θνπθνχια ζε εζσηεξηθή ζήθε κε 
θεξκνπάξ θαη ην ινγφηππν ηνπ Γήκνπ εκπξφο θαη πίζσ (κεηαμνηππία).  
 
Δπίζεο δεηείηαη, γηα ιφγνπο ιεηηνπξγηθφηεηαο αιιά θαη πξνζηαζίαο, λα έρεη ηα εμήο 
ραξαθηεξηζηηθά: 
2 ηζέπεο ζην κπξνζηά δεμηά κέξνο πνπ λα θιείλνπλ (π.ρ. κε ηξνπθ), 
2 ηζέπεο ζην κπξνζηά αξηζηεξφ κέξνο πνπ θιείλνπλ (π.ρ. κε ηξνπθ), 
αλαθιαζηηθή ηαηλία πάρνπο απφ 3 έσο 5 εθαηνζηά κπξνζηά (π.ρ. πάλσ απφ ηηο 
πάλσ ηζέπεο), πίζσ (ζηελ πιάηε), ζην θάησ κέξνο (παληνχ, εάλ είλαη δπλαηφ) θαη 
ζηα καλίθηα. 
 
 
24ε. Καπέιν 
 
Σχπνπ ηδφθευ κε γείζν, απφ βακβαθεξφ χθαζκα θαιήο πνηφηεηαο. 
 
 
25. Παληειφλη γηα Κεπνπξνχο – Υεηξηζηέο Αιπζνπξίνλνπ 
 
Παληειφλη κέρξη ηε κέζε κε πεξηκεηξηθή πξνζηαζία απφ αιπζνπξίνλν ζηα πφδηα. 
Φαξδηά κέζε κε ιάζηηρν θαη καθξηά πιάηε. 
Απαηηήζεηο αζθαιείαο: CE, EN381, Καηεγνξία 1, 20 κ. / δεπη. 
Τιηθφ κπξνζηά θαη πίζσ: ειαζηηθφο πνιπεζηέξαο ζε 4 θαηεπζχλζεηο, ή άιιν 
ηζνδχλακν πιηθφ, κε εληζρχζεηο απφ θαηάιιειν πιηθφ. 
Δληζρπκέλε επηθάλεηα: απφ ην γφλαην έσο ηνλ αζηξάγαιν θαη γχξσ απφ ηνλ 
αζηξάγαιν. 
Κηλεηηθφηεηα: πξνζρεκαηηζκέλα γφλαηα, ειαζηηθφ πιηθφ ζε 4 θαηεπζχλζεηο, ή άιιν 
ηζνδχλακν. 
Δθαξκνγή: ζηελή. 
Γηαπλνή πιηθνχ: κέηξηα. 
Υξψκα πςειήο νξαηφηεηαο θαη αλαθιαζηηθέο ισξίδεο. 
Αεξηζκφο: πιέγκα ζηηο πίζσ ηζέπεο. 
Αλζεθηηθφ ζην λεξφ. 
Μεγαιχηεξν κήθνο ζηελ πιάηε. 
 
 
26. Σδάθεη γηα Κεπνπξνχο – Υεηξηζηέο Αιπζνπξίνλνπ 
 
Σδάθεη κε πξνζηαζία απφ αιπζνπξίνλν. 
Απαηηήζεηο αζθαιείαο: CE, EN381, Καηεγνξία 1, 20 κ. / δεπη. 
Τιηθφ κπξνζηά θαη πίζσ: ειαζηηθφο πνιπεζηέξαο ζε 4 θαηεπζχλζεηο, ή άιιν 
ηζνδχλακν πιηθφ, κε εληζρχζεηο απφ θαηάιιειν πιηθφ.  
Δληζρπκέλε επηθάλεηα: απφ ηνλ αγθψλα έσο ηνλ θαξπφ. 
Κηλεηηθφηεηα: ειαζηηθφ πιηθφ ζε 4 θαηεπζχλζεηο, ή άιιν ηζνδχλακν. 
Δθαξκνγή: θαξδηά. 
Γηαπλνή πιηθνχ: ρακειή. 
Υξψκα πςειήο νξαηφηεηαο θαη αλαθιαζηηθέο ισξίδεο. 
Αεξηζκφο: αλνηθηφ ζηήξηγκα ζηελ πιάηε ή αιινχ γηα ηζνδχλακν απνηέιεζκα.  
Αλζεθηηθφ ζην λεξφ. 
Μεγαιχηεξν κήθνο ζηελ πιάηε. 
Σν ηδάθεη ζα θέξεη ην ινγφηππν ηνπ Γήκνπ εκπξφο θαη πίζσ (κεηαμνηππία).  
 
 
27. Παληειφλη γηα Κεπνπξνχο – Κνπή Υφξησλ 
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Παληειφλη κε αδηάβξνρν πιηθφ ζηα πιατλά θαη ζην κπξνζηά κέξνο ηνπ πνδηνχ, κε 
εληζρπκέλε πξνζηαζία ελάληηα ζε εθηνμεπφκελα αληηθείκελα. 
Φεξκνπάξ αεξηζκνχ ζην πίζσ κέξνο ηνπ πνδηνχ, ή αιινχ, γηα ηζνδχλακν 
απνηέιεζκα, γηα θαιχηεξν αεξηζκφ. 
Δξγνλνκηθά πξνζρεκαηηζκέλα γφλαηα. 
Ηδηφηεηα αλαπλνήο: πςειή. 
Αλζεθηηθφ ζην λεξφ θαη ζηνλ άλεκν. 
 
 
28. Σδάθεη γηα Κεπνπξνχο – Κνπή Υφξησλ 
 
Σδάθεη θαηάιιειν γηα πνιχσξε εξγαζία κε εμάξηπζε. 
Με ηζέπεο νη νπνίεο δελ ζα παξκπνδίδνπλ ηελ εμάξηεζε. 
Δπέλδπζε ζηηο εθηεζηκέλεο πεξηνρέο (ψκνη, πιατλά). 
Φεξκνπάξ αεξηζκνχ θάησ απφ ηνπο βξαρίνλεο θαη αλνηθηφ ζηήξηγκα αεξηζκνχ, ή 
άιια ηζνδχλακα, γηα λα δηαηεξείηαη ε ζεξκνθξαζία ζε ηδαληθφ χςνο. 
Δξγνλνκηθά πξνζρεκαηηζκέλνη βξαρίνλεο. 
Ηδηφηεηα αλαπλνήο: πςειή.  
Αλζεθηηθφ ζην λεξφ θαη ζηνλ άλεκν. 
Σν ηδάθεη ζα θέξεη ην ινγφηππν ηνπ Γήκνπ εκπξφο θαη πίζσ (κεηαμνηππία).  
 
 
29. Νηηζεξάδα κε Αλαθιαζηηθέο Σαηλίεο 
 
Οη ληηζεξάδεο ζα αθνινπζνχλ ηηο πξνβιέςεηο ηνπ πξνηχπνπ EN 343 ζε φηη αθνξά ηηο 
κεραληθέο αληνρέο, ηελ αληνρή ζην πιχζηκν θαη ηε ζήκαλζε.  
Σα επίπεδα αληνρψλ ζα είλαη: 
o Αδηαβξνρνπνίεζε 3. 
o Γηαπλνή 3. 
Κιείζηκν κε θεξκνπάξ ή θαη velkro, ηζέπεο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο. 
Θα έρνπλ θνπθνχια ε νπνία, φηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη, ζα ηνπνζεηείηαη ζε ζήθε πνπ 
ζα είλαη ζην πίζσ κέξνο ηεο ληηζεξάδαο. 
 
Θα πεξηιακβάλνπλ ζαθάθη θαη παληειφλη, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά σο 
εμήο: 
 
αθάθη 
Γηαθάο κε θνπθνύια ε νπνία, όηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη, ζα ηνπνζεηείηαη ζε ζήθε πνπ 
ζα είλαη ζην πίζσ κέξνο ηεο ληηζεξάδαο. 
Δπίζεο: 
o δηπιή καλζέηα κε πξόζζεηε ισξίδα ξύζκηζεο εμσηεξηθά ζην καλίθη, 
o δηπιή παηηιέηα κε απηνζύλδεηε ηαηλία, ηύπνπ velcro θαη θεξκνπάξ πνπ θιείλεη 

κέρξη επάλσ,  
o ηνπιάρηζηνλ κία (1) εμσηεξηθή θαη δύν (2) εζσηεξηθέο ηζέπεο. 
ηελ πιάηε ζα θέξεη ηππσκέλε ηε θξάζε «ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ». 
Σν δείγκα πνπ ζα πξνζθνκηζηεί δελ απαηηείηαη λα θέξεη ηελ πξναλαθεξζήζα θξάζε. 
Οη ηζέπεο λα θιείλνπλ κε θεξκνπάξ ή κε «ζθέπαζκα» απφ ίδην πιηθφ γηα λα κελ 
εηζέξρεηαη λεξφ. 
 
Παληειόλη 
Παληειόλη κε δώλε κέζεο, ηζέπεο εμσηεξηθέο, πξόζζεηε ισξίδα ξύζκηζεο εμσηεξηθά 
ζην κπαηδάθη. 
Δίλαη επηζπκεηό λα θέξεη αληαλαθιαζηηθέο ηαηλίεο. 
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Οη ηζέπεο λα θιείλνπλ κε θεξκνπάξ ή κε «ζθέπαζκα» απφ ίδην πιηθφ γηα λα κελ 
εηζέξρεηαη λεξφ. 
 
 
30. Ππξίκαρε ηνιή (Παληειφλη – Υηηψλην) 
 
Πεδίν ρξήζεο:  
Έθηαθηεο πεξηπηψζεηο ππξφζβεζεο. 
Υαξαθηεξηζηηθά: 
Μνλνθφκαηε ζηνιή απφ ππξίκαρν πιηθφ. 
Πξφηππα: ΔΝ 340, 469   
ήκαλζε:  
o CE 
o Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Δξγαζηήξην πηζηνπνίεζεο, Έηνο 

θαηαζθεπήο 
o Δηθνλφζεκν ππξίκαρσλ ηδηνηήησλ. 
 
Πιένλ ησλ αλσηέξσ, αλαιπηηθόηεξα, ζηνιή ζα έρεη ηα παξαθάησ ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά. 
 
Ο επελδπηήο ππξθαγηάο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο θαη πηζηνπνηεκέλνο ζύκθσλα κε 
ην Δπξσπατθό Πξόηππν ΔΝ  469:2005 «Πξνζηαηεπηηθή Δλδπκαζία Ππξνζβεζηώλ - 
Απαηηήζεηο Απόδνζεο γηα ηελ Πξνζηαηεπηηθή Δλδπκαζία ηεο Ππξόζβεζεο». 
 
Όζνλ αθνξά ηε κεηάδνζε ζεξκόηεηαο ιόγσ θιόγαο (heat transfer-flame), ηε 
κεηάδνζε ζεξκόηεηαο ιόγσ αθηηλνβνιίαο (heat radiation), ηελ αληίζηαζε ζηε 
δηείζδπζε λεξνύ (resistance to water penetration) θαη ηελ αληίζηαζε ηνπο πδξαηκνύο 
(water vapor resistance), ζα πξέπεη λα θαιύπηεη ηηο απαηηήζεηο απόδνζεο ηνπ 
επηπέδνπ 2 (level 2). 
 
Σα ρηηώληα θαη νη πεξηζθειίδεο ζα είλαη πνιπζηξσκαηηθήο θαηαζθεπήο απνηεινύκελα 
από: 
Πξώην ηξώκα - Δμσηεξηθό Ύθαζκα 

 64% - 77% Μεηαξακηδηθέο  ίλεο 

 23%-38% Ππξακηδηθέο ίλεο 

 1%-2% Αληηζηαηηθέο ίλεο 

 Βάξνο : 210-230 gr/m2 

 Ph: 4-7.5 

 Ύθαλζε  εμσηεξηθνύ πθάζκαηνο: δηαγώληνο (2\1)  
Γεύηεξν ηξώκα – Φξάγκα Τγξαζίαο 

 Αδηάβξνρε θαη δηαπλένπζα κεκβξάλε από κηθξνπνξώδεο 
πνιπηεηξαθζνξναηζπιέλην (PTFE) ή πνιπαηζπιέλην ή άιιν θαηάιιειν πιηθό ην 
νπνίν ζα εμαζθαιίδεη ζην ύθαζκα ηηο επηζπκεηέο ηδηόηεηεο.  

Σξίην ηξώκα - Φξάγκα Τγξαζίαο 

 Με πθάλζηκν (non woven) πιηθό ζηόρα, κε ζύζηεκα εγθισβηζκνύ αέξα πνπ 
ζα ιεηηνπξγεί ζαλ ζεξκνκνλσηηθό, από 100% αξακηδηθέο ίλεο, ην νπνίν λα έρεη 
ππνζηεί πδξνθνβηθή επεμεξγαζία. 

 Σν δεύηεξν θαη ηξίην ζηξώκα ζα πξέπεη λα είλαη ιακηλαξηζκέλα κεηαμύ ηνπο 
θαη καδί ζα ζεσξνύληαη ζαλ έλα ύθαζκα ηύπνπ AIRLOCK ή ISOAIR ή 
αληίζηνηρνπ ζπλνιηθνύ βάξνπο κέρξη 270 gr /m2. Σν ιακαλαξηζκέλν λέν 
ύθαζκα πξέπεη νπσζδήπνηε λα ηνπνζεηεζεί κε ηέηνηα θνξά ώζηε ε κεκβξάλε 
λα βξίζθεηαη πξνο ηεο εμσηεξηθή πιεπξά θαη ην ζεξκνκνλσηηθό ύθαζκα πξνο 
ηελ εζσηεξηθή πιεπξά  δειαδή πξνο ηελ εζσηεξηθή θόδξα. 

Σέηαξην ηξώκα - Δζσηεξηθή Φόδξα –Innermost Lining 
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 92%-93% Μεηαξακηδηθέο ίλεο 

 5%-7% Ππξακηδηθέο ίλεο 

 1%-2% Αληηζηαηηθέο ίλεο 

 Βάξνο :110gr/m2 (δεθηό θαη κε απόθιηζε κέρξη 10%) 

 Ph: 4-7.5 

 Καηαζθεπαζκέλν κε λήκαηα ΝΜ 60/1 

 Ύθαλζε απιή 1/1 
 
Δλίζρπζε ζηνπο αγθώλεο θαη ηα γόλαηα 
Να ππάξρεη ελίζρπζε εζσηεξηθά ηεο ζηνιήο από κε πθαζκέλε ηζόρα παξακηδηθώλ 
ηλώλ θαη ζύκθσλα κε ην ISO 9073-1 θαη 2 αληίζηνηρα, ε νπνία θαιύπηεηαη από ην 
εμσηεξηθό ύθαζκα ηεο ζηνιήο.  
Η ελίζρπζε ησλ γνλάησλ απνηειείηαη εζσηεξηθά από ηε κε πθαζκέλε ηζόρα πνπ 
πξναλαθέξζεθε, ελώ εμσηεξηθά θέξεη ύθαζκα πνπ θαιύπηεη ηε κε πθαζκέλε ηζόρα, 
ην νπνίν είλαη αλζεθηηθό ζηε ζεξκνθξαζία θαη ηε θιόγα, ζύλζεζεο 100% παξακίδην, 
επηθαιπκέλν κε θαηάιιειν πνιπκεξέο. 
Σν ζπλνιηθό βάξνο ησλ επηκέξνπο ζαξσκάησλ πνπ απνηεινύλ ηε ζηνιή λα κελ 
ππεξβαίλεη ηα 630gr/m2. 
 
Αληνρέο Υξσκαηηζκνύ    
Η Βαθή λα γίλεηαη ζηελ ίλα.  
Οη αληνρέο ρξσκαηηζκνύ, ζύκθσλα κε ην ISO 105 λα είλαη (ηόζν γηα ην εμσηεξηθό 
ύθαζκα όζν θαη γηα ηελ εζσηεξηθή θόδξα): 

 ην ειηαθό θσο: min 5 

 ηελ πιύζε (CO6:40ν): min 4-5 

 ην ζηεγλό θαζάξηζκα: min 4-5 

 ηε μεξή ηξηβή: min 4-5 

 ηελ πγξή ηξηβή: min 3-4 

 ην ριώξην: min 4 
  
Οη πξνζθνιεηθνί ζύλδεζκνη (Velcro) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 
ζηνιώλ απηώλ λα είλαη ρξώκαηνο όκνηνπ κε ην ύθαζκα ηεο ζηνιήο ή καύξνπ 
ρξώκαηνο.  
Οη ζύλδεζκνη απηνί λα είλαη βξαδύθαπζηνη, εηδηθνί γηα ζηνιέο πξνζηαζίαο, νη νπνίνη λα 
ηθαλνπνηνύλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ FAR 25853 b ή αληίζηνηρνπ πξνηύπνπ. 
 
Γηα ηηο ηδηόηεηεο ησλ ζπλδέζκσλ ζα ππνβιεζεί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά θαη αλάινγν 
πηζηνπνηεηηθό ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιώζζα. 
 
Όιεο νη θισζηέο ξαθήο λα είλαη 100% Metaramid, ρξώκαηνο όκνηνπ πθάζκαηνο θαη 
λα κε μεζσξηάδνπλ. 
 
Η ζηνιή ζα θέξεη ηνπιάρηζηνλ 1350 cm2 αληαλαθιαζηηθέο θαη θσζθνξίδνπζεο ηαηλίεο 
νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη βξαδύθαπζηεο θαη λα πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΔΝ 471. 
Δπίζεο ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο βξνρόπησζεο λα θξαηνύλ ην 60% ηεο 
αληαλαθιαζηηθόηεηάο ηνπο. 
 
ΥΙΣΩΝΙΟ 
 
Να είλαη ζρεδηαζκέλν ώζηε λα κελ πεξηνξίδεη ηηο θηλήζεηο ηνπ ρξήζηε θαη λα είλαη 
ζπκβαηό κε άιια κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο, όπσο κπόηεο, θξάλνο, γάληηα θαη 
αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή. 
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Να θνπκπώλεη κε έλα πςειήο αληνρήο ζπλζεηηθό θεξκνπάξ βαξέσο ηύπνπ, κε 
κεραληζκό ηαρείαο απαζθάιηζεο ζην πάλσ κέξνο.  
Σν θεξκνπάξ λα θαιύπηεηαη από δύν παηηιέηεο πνπ θιείλνπλ κεηαμύ ηνπο κε 
πξνζθνιιεηηθό ζύλδεζκν.  
Η δεμηά  παηηιέηα λα θέξεη ηνλ ζθιεξό πξνζθνιιεηηθό ζύλδεζκν θαη ε αξηζηεξή  ην 
καιαθό.  
Η δεμηά παηηιέηα θαηά ην θιείζηκό ηεο λα δεκηνπξγεί απιάθη πιάηνπο πεξίπνπ 1cm, 
ώζηε λα εκπνδίδεηαη ε είζνδνο ηνπ λεξνύ.  
 
ηελ πεξηνρή ηνπ ιαηκνύ λα ππάξρεη θαη δεύηεξε ισξίδα πξνζθνιιεηηθνύ ζπλδέζκνπ 
πιάη  ζηελ πξώηε.  
ην πάλσ κέξνο ηνπ θεξκνπάξ θαη πίζσ από απηό, λα ππάξρεη ισξίδα πθάζκαηνο 
κήθνπο πεξίπνπ 10cm γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ιαηκνύ από ην θεξκνπάξ. 
 
Θα ππάξρεη εηδηθή επηγξαθή κε θξάζε πνπ ζα δώζεη ε Τπεξεζία. 
 
ΣΔΠΔ 
 
Δμσηεξηθά ηνπ αξηζηεξνύ θύιινπ λα ππάξρεη ηζέπε αζπξκάηνπ ε νπνία λα θιείλεη κε 
πξνζθνιιεηηθό ζύλδεζκν κε θαπάθη. 
 
ην εμσηεξηθό κπξνζηηλό κέξνο ηνπ ρηησλίνπ θαη ζην θάησ κέξνο λα ζρεκαηίδνληαη 
ηζέπεο εζσηεξηθέο κε ύθαζκα θόδξαο. 
 
Δζσηεξηθά ηνπ δεμηνύ θύιινπ λα ππάξρεη ηζέπε πνπ λα βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο 
ηνπ ρηησλίνπ. 
 
Σν ρηηώλην λα θέξεη δύν νξηδόληηεο θζνξίδνπζεο  αληαλαθιαζηηθέο ηαηλίεο εκπξόο 
θαζώο θαη δύν νξηδόληηεο θαη δπν θάζεηεο ζην πίζσ κέξνο. 
 
Σα καλίθηα λα θέξνπλ από κία θζνξίδνπζα αληαλαθιαζηηθή ηαηλία. 
 
Σα καλίθηα λα θέξνπλ ζύζηεκα απμνκείσζεο ηνπ πιάηνπο ηνπ θάηνπ άθξνπ απηώλ. 
 
Σν καλίθη εζσηεξηθά θαη ζε ζπλέρεηα ηεο θόδξαο θέξεη πιεθηή ειαζηηθή καλζέηα 
ζύλζεζεο 100% αξακηδηθώλ ηλώλ γηα ηελ απνθπγή εηζόδνπ λεξνύ ζε απηό αθόκε θαη 
κε πςσκέλν ην ρέξη ηνπ ρξήζηε. 
 
Σν θνιάξν ηνπ ρηησλίνπ λα είλαη από ην ίδην ύθαζκα κε απηό ηνπ ρηησλίνπ.  
Να ιεθζεί θαηαζθεπαζηηθή κέξηκλα ώζηε λα ζηέθεηαη όξζην ζε πεξίπησζε θιεηζίκαηνο. 
 
Σα ρηηώληα λα κπνξνύλ λα πιέλνληαη ζε ζεξκνθξαζία 30ν Κειζίνπ κε θνηλά 
απνξξππαληηθά ή λα επηδέρνληαη ζηεγλό θαζάξηζκα. 
 
ην θάησ κέξνο ηνπ ρηησλίνπ, πεξηκεηξηθά ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά θαζώο θαη ζηελ 
εζσηεξηθή πιεπξά ησλ καλζεηώλ λα ππάξρεη θαηάιιειε δηακόξθσζε κε ισξίδεο 
αδηάβξνρεο θαη αλαπλεύζηκεο κεκβξάλεο. 
 
ΠΔΡΙΚΔΛΙΓΑ 
 
Να θέξεη ειαζηηθέο ξπζκηδόκελεο ηηξάληεο νη νπνίεο θνπκπώλνπλ εκπξόο κε πιαζηηθή 
πόξπε.  
ηελ πεξηνρή ηεο πιάηεο λα είλαη πεξαζκέλεο ζε πιαζηηθό ζύλδεζκν ν νπνίνο 
ζπγθξαηεί ηε κία δίπια ζηελ άιιε. 
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ην πίζσ κέξνο ηεο δώλεο από ην επάλσ κέξνο απηήο ηνπνζεηείηαη εζσηεξηθά 
ειαζηηθό πιηθό από ηε κία πιατλή ξαθή σο ηελ άιιε γηα ηελ απμνκείσζε ηεο 
πεξηκέηξνπ ηεο κέζεο θαη ηελ θαιύηεξε εθαξκνγή ζηνλ ράξηε. 
 
Κάζε κπαηδάθη λα θέξεη πεξηκεηξηθέο νξηδόληηεο αληαλαθιαζηηθέο ηαηλίεο. 
 
Να δηαζέηεη πιατλέο ηζέπεο ζηξαηησηηθνύ ηύπνπ θαη λα θέξεη ισξίδα γξήγνξνπ 
θιεηζίκαηνο. 
 
Σα παληειόληα πξέπεη λα πιέλνληαη ζε πιπληήξην ζε ζεξκνθξαζία 60ν Κειζίνπ κε 
θνηλά απνξξππαληηθά ή λα επηδέρνληαη ζηεγλό θαζάξηζκα. 
 
ηα θάησ άθξα ηνπ παληεινληνύ, πεξηκεηξηθά ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά λα ππάξρεη 
θαηάιιειε δηακόξθσζε κε ισξίδεο αδηάβξνρεο αλαπλεύζηκεο κεκβξάλεο. 
 
ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
Να θαηαηεζεί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά, ην αλάινγν πηζηνπνηεηηθό εθδνζέλ κε 
θξνληίδα θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή, από δηαπηζηεπκέλν θνξέα βάζε 
εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ δηαπηζηεπκέλνπ εξγαζηεξίνπ, θαζώο θαη ε κεηάθξαζε ζηελ 
Διιεληθή γιώζζα.  
Να θαηαηεζεί αληίγξαθν ησλ εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ. 
 
Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ πθάζκαηνο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό δηαζθάιηζεο 
πνηόηεηαο ISO 9001.  
Με ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα θαηαηεζεί αληίγξαθν ηνπ ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθνύ.  
Η θαηαζθεπή ηνπ ππό πξνκήζεηα είδνπο λα πεξηιακβάλεηαη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο γηα 
ηηο νπνίεο απηό έρεη εθδνζεί. 
 
Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζνπλ θύιιν ζπκκόξθσζεο απαληώληαο κε 
ζεηξά ζε όια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά. 
 
Η ηηκή ηεο ζηνιήο ζα είλαη εληαία αλεμάξηεηα ηνπ κεγέζνπο. 
 
Σα αθξηβή κεγέζε θαη ηα ρξώκαηα ζα δνζνύλ από ηελ Τπεξεζία ζηνλ αλάδνρν κε ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 
 
 
31. ηνιή Αλαβάηε Γηθχθινπ (Μπνπθάλ – Παληειφλη – Γάληηα – Μπνηάθηα – 
Αδηάβξνρε Κακπαξληίλα) 
 
Μπνπθάλ κε  

 θαηάιιειν αλζεθηηθφ εμσηεξηθφ χθαζκα (ελδεηθηηθφο ηχπνο cordura 500D),  

 αθαηξνχκελε ζεξκηθή επέλδπζε,  

 αδηάβξνρε, αθαηξνχκελε θαη δηαπλένπζα κεκβξάλε,  

 αεξαγσγνχο κπξνζηά θαη πίζσ,  

 πξνζζαθαηξνχκελεο εληζρχζεηο ζε ψκνπο, αγθψλεο θαη πιάηε,  

 ξπζκίζεηο ζε κέζε, καλίθηα, ιαηκφ,  

 εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο ηζέπεο, θαη  

 αλαθιαζηηθά ζεκεία γηα λπθηεξηλή νξαηφηεηα. 
 
Παληειφλη κε  

 θαηάιιειν εμσηεξηθφ χθαζκα (ελδεηθηηθφο ηχπνο cordura),  

 100% αδηάβξνρν,  
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 αθαηξνχκελε επέλδπζε,  

 πξνζηαηεπηηθά ζε γφλαηα θαη γνθνχο, θαη  

 αληαλαθιαζηηθά ζεκεία.  
 
Γάληηα κε  

 αδηάβξνρε αλαπλένπζα εζσηεξηθή κεκβξάλε, 

 ζεξκηθή επέλδπζε,  

 εληζρχζεηο ζηηο αξζξψζεηο,  

 αληηνιηζζεηηθή ελίζρπζε ζηελ παιάκε, 

 ειαζηηθά ζεκεία ζηνπο θαξπνχο, θαη 

 θιείζηκν κε Velcro.  
 
Μπνηάθη  

 θαηαζθεπαζκέλν απφ δέξκα,  

 αδηάβξνρν κε κεκβξάλε πνπ επηηξέπεη ηελ αλαπλνή ηνπ πνδηνχ,  

 πξνζηαζία ζηνλ αζηξάγαιν,  

 καιαθή εζσηεξηθή επέλδπζε,  

 αληηνιηζζεηηθή θαη ειαζηηθή ζφια,  

 πξνζζαθαηξνχκελνπο αληηβαθηεξηδηαθνχο πάηνπο, θαη  

 αληαλαθιαζηηθά έλζεηα πίζσ. 
 
Αδηάβξνρε Κακπαξληίλα κε  

 θνπκπηά θαη θεξκνπάξ 
 

 
32. Γαιφηζεο 
 
Πεδίν ρξήζεο:  
Δξγαζίεο ζε χπαηζξν θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο. 
Υαξαθηεξηζηηθά:  
Αδηάβξνρε κπφηα απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ κε αληηνιηζζεηηθή ζφια πξνζηαηεπηηθά 
δαθηχισλ θαη  πξνζηαηεπηηθφ έλαληη δηάηξεζεο. 
Πξφηππν:ΔΝ 344, 345 
ήκαλζε: 
o CE 
o Καηαζθεπαζηήο, θσδηθφο πξντφληνο, έηνο θαηαζθεπήο, κέγεζνο 
o Σν ζχκβνιν S5 πνπ ζπκβνιίδεη 

Πξνζηαζία δαθηχισλ 
Απνξξφθεζε κεραληθήο ελέξγεηαο ζηε θηέξλα 
Τδαηνπεξαηφηεηα θαη απνξξφθεζε λεξνχ 
Πξνζηαζία ηεο ζφιαο έλαληη δηάηξεζεο 
Αληηζηαηηθέο ηδηφηεηεο 

 
 
33. Άξβπια Αζθαιείαο 
 
Πεδίν ρξήζεο:  
Γηα φιεο ηηο εξγαζίεο. 
Υαξαθηεξηζηηθά:  
Ζκηάξβπιν, κε χςνο πνπ λα πξνζηαηεχεη ηα ζθπξά, κε πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα 
δαθηχισλ θαη αληηνιηζζεηηθή ζφια. 
Δηδηθφηεξα: 
Θα πξνζηαηεχνπλ ην πφδη απφ εμσηεξηθέο αηηίεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 
θαθψζεηο.  
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Δηδηθά ην πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα δαθηύισλ ζα είλαη ελίζρπζε κε αληνρή ζε θξνύζε 
ηνπιάρηζηνλ 200 Joule, ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ ΔΝ 345 θαη 
εηδηθόηεξα απηέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζην βαζκό πξνζηαζίαο S3. 
Δπεηδή ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα δαθηύισλ είλαη κεηαιιηθή 
ελίζρπζε θαη ε πξνζηαζία ηεο ζόιαο έλαληη δηάηξεζεο εμαζθαιίδεηαη κε ρξήζε (θαηά 
κήθνο ηνπ πέικαηνο) κε κεηαιιηθό έλζεην ζηε ζόια, ε κεγαιύηεξε αθακςία ηεο ζόιαο 
(ιόγσ ηνπ κεηαιιηθνύ έλζεηνπ) θαη ην κεγαιύηεξν βάξνο ησλ αξβύισλ (ιόγσ ηνλ 
κεηαιιηθώλ εληζρύζεώλ ηνπο) πξνθαιεί πεξηζζόηεξε θνύξαζε ζην βάδηζκά ησλ 
δηθαηνύρσλ πνπ ηα ρξεζηκνπνηνύλ, δεηείηαη ηόζν ην πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα 
δαθηύισλ όζν θαη ε πξνζηαζία ηεο ζόιαο έλαληη δηάηξεζεο λα είλαη από πιηθά κε 
κεηαιιηθά, ώζηε ηα άξβπια λα είλαη ειαθξύηεξα θαη κε πην εύθακπηε ζόια από απηά 
πνπ θέξνπλ ηηο αληίζηνηρεο κεηαιιηθέο εληζρύζεηο, αιιά κε κεραληθέο αληνρέο ζε 
θξνύζε θαη δηάηξεζε ηνπιάρηζηνλ ίζεο κε απηέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζην βαζκό 
πξνζηαζίαο S3. 
Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από δέξκα, ιόγσ ηεο θαιύηεξεο άλεζήο ηνπο ζε ζρέζε κε 
άξβπια θαηαζθεπαζκέλα από θανπηζνύθ, άιιν ειαζηηθό ή PVC, θαηάιιεινπ πάρνπο 
γηα λα πξνζθέξνπλ άλεζε, θαιύπηνληαο παξάιιεια ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 
αληηζηνηρνύλ ζην βαζκό πξνζηαζίαο S3. 
Θα είλαη αδηάβξνρα, ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ ΔΝ 345 θαη εηδηθόηεξα 
απηέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζην βαζκό πξνζηαζίαο S3.  
Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα άξβπια ζα θέξνπλ αδηαβξνρνπνηεκέλεο ξαθέο ζηα ζεκεία 
έλσζεο ησλ δεξκάησλ, νη νπνίεο ζα απνηξέπνπλ ηελ εηζξνή πδάησλ θαη πγξαζίαο 
εληόο ηνπ άξβπινπ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ζα θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ δηθαηνύρσλ 
πνπ εξγάδνληαη ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο, θαζώο ζα πξνζηαηεύνπλ ηα πόδηα ηνπο από 
ηε βξνρή θαη γεληθά από θάζε επαθή κε πγξαζία. 
Η ζόια ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε λα εμαζθαιίδεη αληνρή ζε 
ιάδηα, πεηξειαηνεηδή, πδξνγνλάλζξαθεο, νμέα θαη άιια ρεκηθά, αληνρή ζηελ 
πδξόιπζε θαη ηξηβή θαη λα πξνζθέξεη επαξθή πξνζηαζία από θξαδαζκνύο.  
Σν εζσηεξηθό ηεο ζόιαο ζα είλαη απνξξνθεηηθό, θαηά ηεο εθίδξσζεο, κε αλαηνκηθή 
κνξθή. 
Σν πέικα ηνπ εκηάξβπινπ ζα είλαη αληηνιηζζεηηθφ. 
Ζ γιψζζα ηνπ εκηάξβπινπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ θπζηθφ δέξκα πάρνπο 1 
mm πεξίπνπ. 
Ζ ζχζθημε ηνπ εκηάξβπινπ ζην πφδη ζα γίλεηαη κε θνξδφλη. 
Σα εκηάξβπια ζα είλαη αληηζηαηηθά, ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχλ ηηο ειεθηξνζηαηηθέο 
θνξηίζεηο δηνρεηεχνληαο ηα ειεθηξνζηαηηθά θνξηία, απνκαθξχλνληαο έηζη ηνλ 
θίλδπλν αλάθιεμεο κε ζπηλζήξα.  
Κάζε δεχγνο εκηάξβπισλ ζα παξαδίδεηαη ζε αλεμάξηεην θνπηί. 
Πξφηππα : ΔΝ 344, 345. 
ήκαλζε : 
o CE. 
o Καηαζθεπαζηήο, θσδηθφο πξντφληνο, εξγαζηήξην πηζηνπνίεζεο, έηνο 

θαηαζθεπήο. 
o Σν ζχκβνιν ηνπ βαζκνχ πξνζηαζίαο S3 πνπ ζπκβνιίδεη: 

Πξνζηαζία δαθηχισλ. 
Απνξξφθεζε κεραληθήο ελέξγεηαο ζηε θηέξλα. 
Τδαηνπεξαηφηεηα θαη απνξξφθεζε λεξνχ. 
Πξνζηαζία ηεο ζφιαο έλαληη δηάηξεζεο. 
Αληηζηαηηθέο ηδηφηεηεο. 
ηε ζφια oil resistant. 
 

 
34. Άξβπια Αζθαιείαο Δηδηθά γηα Ζιεθηξνιφγνπο 
 
Πεδίν ρξήζεο:  
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Γηα ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο. 
Υαξαθηεξηζηηθά:  
Ίδηα κε ηα άξβπια αζθαιείαο, πιελ ησλ εμήο δηαθνξψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 
επαξθή κφλσζε ηνπ άξβπινπ θαη ηελ αζθάιεηα ησλ δηθαηνχρσλ ηνπο απφ ην 
ειεθηξηθφ ξεχκα. 
Θα πξέπεη λα έρνπλ αληεπεμέιζεη ζηε δνθηκή δηειεθηξηθήο αληνρήο ζηε ζφια ζε 
ηνπιάρηζηνλ 5 kV. 
Γε ζα θέξνπλ νπνηνδήπνηε κεηαιιηθφ έλζεην (π. ρ. κεηαιιηθφ θάιπκκα πξνζηαζίαο 
δαθηχισλ). 
εκεηψλεηαη επίζεο φηη επηιέγνληαη άξβπια αζθαιείαο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 
347 θαη ην βαζκό αζθαιείαο Ο2, ησλ νπνίσλ νη πξνδηαγξαθέο είλαη αληίζηνηρεο κε 
εθείλεο ησλ ζύκθσλσλ κε ην πξόηππν ΔΝ 345 αξβύισλ αζθαιείαο, πιελ ηεο 
πξνζηαζίαο έλαληη δηάηξεζεο, θαζώο δόζεθε πξνηεξαηόηεηα ζηελ αζθάιεηα 
ειεθηξνιόγσλ από ην ειεθηξηθό ξεύκα ζην ρώξν εξγαζίαο ηνπο θαη ειήθζε ππόςε ν 
πεξηνξηζκέλνο θίλδπλνο δηάηξεζεο ηεο ζόιαο ζηνπο ρώξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο 
εξγαζίαο ηνπο, ζπγθξηηηθά κε απηόλ πνπ απαηηνύλ νη άιιεο εξγαζίεο.  
Παξάιιεια, επηιέγνληαη δεξκάηηλα άξβπια, ιφγσ ηεο θαιχηεξεο άλεζήο ηνπο ζε 
ζρέζε κε άξβπια απφ θανπηζνχθ, άιιν ειαζηηθφ ή PVC. 
Πξφηππα: ΔΝ 347. 
ήκαλζε: 
o CE. 
o Καηαζθεπαζηήο, θσδηθφο πξντφληνο, εξγαζηήξην πηζηνπνίεζεο, έηνο 

θαηαζθεπήο. 
o Σν ζχκβνιν ηνπ βαζκνχ πξνζηαζίαο Ο2 πνπ ζπκβνιίδεη: 

Απνξξφθεζε κεραληθήο ελέξγεηαο ζηε θηέξλα. 
Τδαηνπεξαηφηεηα θαη απνξξφθεζε λεξνχ. 
Αληηζηαηηθέο ηδηφηεηεο. 
ηε ζφια oil resistant. 

 
 
35. Μπφηεο γηα Αιπζνπξίνλν 
 
Γεξκάηηλεο κπφηεο κε πξνζηαζία απφ αιπζνπξίνλν, ειαθξηέο θαη άλεηεο κε εηδηθή 
επηθάιπςε γηα απμεκέλε δηάξθεηα δσήο.  
Καηαζθεπαζκέλεο απφ δέξκα θαη επέλδπζε πνιπεζηέξα. 
Με εζσηεξηθή επέλδπζε. 
Δληζρπκέλεο ζηα ρακειφηεξα ηκήκαηα γηα κεγαιχηεξε αληνρή θαη ζηαζεξφηεηα γηα 
ηνπο αζηξαγάινπο θαη ηα δάθηπια. 
Με αθαηξνχκελν πάην γηα λα πιέλνληαη. 
Απαηηήζεηο αζθαιείαο: ΔΝ ISO 20344, 20345, 13287 θαη 17249. SB, E, WRU, 
θαηεγνξία 2, 20 κ./δεπη. 
Πξνζηαζία απφ αιπζνπξίνλν: 20 κ./δεπη. 
Αηζάιηλε πξνζηαζία ησλ δαθηχισλ 
 
  
36. Κψλνη ήκαλζεο (Βάζε Κανπηζνχθ) 
 
Πιήξσο αληαλαθιαζηηθνί κε ελαιιαζζφκελνπο ιεπθνχο θαη θφθθηλνπο δαθηπιίνπο. 
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 
Τιηθφ θαηαζθεπήο: θανπζνχθ 
Ύςνο: 50 cm 
Βάξνο: 2,2 – 2,4 Kg 
Μνξθή: ηεηξάγσλε βάζε ζρεδηαζκέλε κε ηξφπν πνπ επηηξέπεη ηελ απφιπηε 
ηζνξξνπία. Θα είλαη δπλαηφλ λα ηνπνζεηεζεί ν έλαο επάλσ ζηνλ άιιν κε ηξφπν πνπ 
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ην ζπλνιηθφ χςνο λα κελ ππεξβαίλεη ην 20% ηνπ αξρηθνχ. ην επάλσ κέξνο ζα 
ππάξρεη νπή γηα ηε κεηαθνξά θαη ηελ ελαπφζεζή ηνπο. 
Υξσκαηηζκφο: ε θφθθηλε κε αληαλαθιαζηηθή επηθάλεηα ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 
απαηηήζεηο ηνπ ρξσκαηνκεηξηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο CIE 15,2 (1986) κε πξφηππν 
θσηηζηηθφ D65, γεσκεηξία 45/0 κε ηηο αθφινπζεο ηηκέο ζπληεηαγκέλσλ 
 
Υξψκα  1  2  3  4  Παξ/ληαο  

Φσηεηλφηε
ηαο β 

  Υ Φ Υ Φ Υ Φ Υ Φ 
 
Κφθθηλν 0,690 0,310 0,575 0,316 0,521 0,371 0,610 0,390 >0,11 
 
 
Αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε. 
Ζ αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε ζα είλαη ηχπνπ ΗΗ θαηά ηελ ΤΑ 16832 (ΤΠΔΥΧΓΔ ΦΔΚ 
954/86). 
Ζ επηθφιιεζε ηεο κεκβξάλεο ζηνλ θψλν ζα είλαη ζχκθσλε κε ην ζρέδην ηνπ 
επξσπατθνχ πξνηχπνπ CEN TC 226 N 143 E (§7.8) ή ηζνδχλακν εζληθφ πξφηππν. 
Ο θψλνο ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο κεραληθέο αληνρέο ησλ §7.4, 7,5 & 7,6 ηνπ αλσηέξσ 
πξνηχπνπ ή άιινπ ηζνδχλακνπ πξνηχπνπ. 
Θα έρεη έγθξηζε απφ αξρή θξάηνπο – κέινπο ηεο Δ.Δ. 
Θα έρεη ζήκαλζε ζηε βάζε κε ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη ηνλ αξηζκφ έγθξηζεο. 
 
 
37. Χηνβχζκαηα κίαο Υξήζεο (Εεχγνο)  
 
Πεδίν ρξήζεο:  
Όπνπ ν ζφξπβνο ππεξβαίλεη ηα 85 dB(A) ππνρξεσηηθά θαη δπλεηηθά φπνπ ππεξβαίλεη 
ηα 80 dB(A), γηα νθηάσξε έθζεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ. 
Πεξηγξαθή:  
Απνηεινχληαη απφ ιεπηφ πιηθφ θιεηζκέλν ζε ζπλζεηηθφ πεξίβιεκα πνπ θξάδεη ηνλ 
αθνπζηηθφ πφξν. 
Δίλαη εχρξεζηα, δηφηη δελ αζθνχλ πίεζε ζηα απηηά θαη δε δεζηαίλνπλ. 
Δίλαη ηνπνζεηεκέλα ζε δφηε αλά 400 − 500 δεχγε θαη ν εξγαδφκελνο ηα θνξά γηα 
φζν ρξφλν είλαη εθηεζεηκέλνο ζην ζφξπβν. 
Πξφηππν ΔΝ 352 − 2. 
ήκαλζε: Σα σηνβχζκαηα ή ε ζπζθεπαζία ηνπο πξέπεη λα έρνπλ αλεμίηεια 
ηππσκέλα ηα εμήο: 
o CE 
o Κσδηθφο πξντφληνο 
o Καηαζθεπαζηήο, Έηνο θαηαζθεπήο 
Πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ην δηάγξακκα εμαζζέλεζεο αθνπφκελνπ ήρνπ. 
 
 
38. Χηνβχζκαηα πνιιαπιψλ Υξήζεσλ Σύπνπ ηέθαο 
 
Θα είλαη πξνδηακνξθσκέλα κε πεπιαηπζκέλν ην έμσ άθξν ψζηε λα απνθεχγεηαη 
επαθή κε ην ρέξη. 
Σν ηόμν ηνπ σηνβύζκαηνο λα είλαη εύθακπην γηα εύθνιν θαη απνηειεζκαηηθό ρεηξηζκό 
ρσξίο θίλδπλν λα ζπάζεη. 
Δίλαη επηζπκεηό ηα σηνβύζκαηα ζηελ άθξε ηνπο λα έρνπλ ζηξνγγπιό ζρήκα γηα λα 
παξέρνπλ κεησκέλε πίεζε θαη άλεηε κόλσζε. 
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζηα σηνβχζκαηα κίαο ρξήζεο (ζήκαλζε, 
δηάγξακκα, ΔΝ). 
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39. Δμάξηπζε γηα Δξγαιεία HUSQVARNA 
 
Δμάξηπζε θαηάιιειε γηα ηα ειαθξά ζακλνθνπηηθά ηεο εηαηξίαο Husqvarna πνπ 
δηαζέηεη ν Γήκνο. 
Ρπζκηδφκελνη ηκάληεο ψκνπ κε επέλδπζε θαη απιή θαη απνηειεζκαηηθή 
απειεπζέξσζε ζην ζψξαθα. 
Μνληέιν Standard ηεο εηαηξίαο Husqvarna ή ηζνδχλακν. 
 
 
40 - 47. Μνλσηηθά Δξγαιεία 
 
Πεδίν εθαξκνγήο:  
Δξγαζίεο ζε ρακειή ηάζε ηαπηφρξνλα κε ηα γάληηα. 
Σχπνο εξγαιείσλ:  
o Πέλζα ειεθηξνινγηθή 1000V ηχπνπ KNIPEX (03-06-200) VDE 
o Πιαγηνθφθηεο ειεθηξνινγηθφο 1000V ηχπνπ KNIPEX (70-06-180) VDE 
o Μπηνηζηκπίδα ειεθηξνινγηθή θπξηή 1000V ηχπνπ KNIPEX (26-16-200) VDE 
o Μαραίξη θαισδίνπ 1000V ηχπνπ KNIPEX (98-55-155) VDE 
o Καηαβίδηα ειεθηξνινγηθή ζεηξά 10 ηεκαρίσλ 1000V VDE  
o Λαβή ηαπ θνληή 10 – 15 εθ. κνλσκέλε γηα θιεηδί λν 10, 1000V VDE 
o Σζηκπίδα αθαίξεζεο καραηξσηψλ αζθαιεηψλ 
o Ακπεξνηζηκπίδα 600V/600A/200Χ 
Πξφηππν ΔΝ 60900  
ήκαλζε: 
o Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο Πξντφληνο, αξηζκφο ζεηξάο 
o Έηνο θαηαζθεπήο. 
o ήκα δηεζλνχο ειεθηξνηερληθήο επηηξνπήο (IEC) 
 
Σα ειεθηξνινγηά εξγαιεία πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ, πέξαλ ηεο αζθάιεηαο, πςειή 
αληνρή θαη επθνιία ζηε ρξήζε. 
 
 
 
Ο πληάμαο 
 
 
ππξίδσλ Μαληφπνπινο 
ΓΔ38 
 
 
Θεσξήζεθε 
 
 
Απφζηνινο Παπαδφπνπινο 
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο 
Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ    ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ     ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ      ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟΤ  
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ   ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ   
 
 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Α/Α ΔΗΓΟ 
 

ΠΟΟΣΖΣΑ 
 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ 

 
ΤΝΟΛΟ 

        

        

 
ΓΑΝΣΗΑ 

      

        1α ΓΑΝΣΗΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΝΗΝΑ 
 

300 
 

1,60 
 

480 

        1β ΓΑΝΣΗΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΝΗΝΑ ΜΔ ΔΝΗΥΤΖ 
 

150 
 

2,70 
 

405 

        2 ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟ PVC 
 

130 
 

1,7 
 

221 

        3 ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟ ΤΦΑΜΑ ΚΑΗ ΝΗΣΡΗΛΗΟ 
 

300 
 

0,9 
 

270 

        4 ΓΑΝΣΗΑ ΔΛΑΣΗΚΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ - ΚΟΤΣΗ ΣΧΝ 100 
 

500 
 

3,6 
 

1800 

        5 ΓΑΝΣΗΑ ΜΟΝΧΣΗΚΑ 
 

6 
 

35 
 

210 

        6 ΓΑΝΣΗΑ ΓΗΑ ΥΔΗΡΗΣΖ ΑΛΤΟΠΡΗΟΝΟΤ 
 

4 
 

23 
 

92 

        

        

 
ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΔΦΑΛΖ 

      

        7 ΚΡΑΝΟ 
 

1 
 

14 
 

14 

        8 ΓΤΑΛΗΑ ΜΑΚΑ (GOGGLES) 
 

10 
 

11 
 

110 

        9 ΓΤΑΛΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΌ ΖΛΗΑΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 
 

190 
 

7,4 
 

1406 

        

10 
ΑΠΗΓΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΑ ΚΛΑΓΔΜΑΣΑ ΜΔ ΥΡΖΖ 
ΒΔΝΕΗΝΟΠΡΗΟΝΟΤ  

 
10 

 
15 

 
150 

        

11 
ΚΡΑΝΟ ΜΔ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟ ΑΠΗΓΗΟ 
ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΣΟΞΟ 

 
1 

 
70 

 
70 

        12 ΜΑΚΑ ΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΖΣΔ 
 

1 
 

120 
 

120 

        13 ΚΡΑΝΟ ΜΔ ΑΠΗΓΗΟ ΓΗΑ ΚΖΠΟΤΡΟΤ 
 

4 
 

100 
 

400 

        

        

 
ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΝΑΠΝΟΖ 

      

        14 ΦΗΛΣΡΟΜΑΚΑ Ρ1 
 

300 
 

0,7 
 

210 

        15 ΦΗΛΣΡΟΜΑΚΑ A1Ρ2 
 

160 
 

23 
 

3680 

        

16 
ΜΑΚΑ ΖΜΗΔΧ ΠΡΟΧΠΟΤ ΜΔ ΦΗΛΣΡΑ Α1Ρ3 
ΠΛΖΡΖ 

 
2 

 
50 

 
100 

        17 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΦΗΛΣΡΑ Α1Ρ3 
 

4 
 

12 
 

48 

        

18 
ΜΑΚΑ ΟΛΟΚΛΖΡΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΜΔ ΦΗΛΣΡΟ 
ΑΒΔΚ2Ρ3 ΠΛΖΡΖ 

 
1 

 
155 

 
155 
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        19 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΦΗΛΣΡΑ ΑΒΔΚ2 Ρ3 
 

2 
 

22 
 

44 

        
20 

ΔΣ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΖ ΤΚΔΤΖ - ΠΡΟΧΠΗΓΑ - 
ΦΗΑΛΖ 

 
1 

 
1500 

 
1500 

        

        

 
ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΖ ΔΝΓΤΜΑΗΑ 

      

        

21 
ΣΟΛΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΥΖΜΗΚΑ (ΣΤΠΟ 3, 4, 5, 
6) 

 
2 

 
25 

 
50 

        
22 ΣΟΛΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΥΖΜΗΚΑ (ΣΤΠΟ 4, 5, 6) 

 
15 

 
9 

 
135 

        23 ΔΠΗΓΟΝΑΣΗΓΔ 
 

10 
 

10 
 

100 

        24α ΜΑΚΟ ΔΡΓΑΗΑ 
 

380 
 

4,6 
 

1748 

        24β ΦΟΤΣΔΡ ΔΡΓΑΗΑ 
 

190 
 

9,8 
 

1862 

        24γ ΠΑΝΣΔΛΟΝΗ ΔΡΓΑΗΑ 
 

380 
 

14,5 
 

5510 

        

24δ 
ΜΠΟΤΦΑΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΣΗ ΚΑΗΡΗΚΔ 
ΤΝΘΖΚΔ 

 
190 

 
24 

 
4560 

        24ε ΚΑΠΔΛΟ 
 

200 
 

3 
 

600 

        

25 
ΠΑΝΣΔΛΟΝΗ ΓΗΑ ΚΖΠΟΤΡΟΤ - ΥΔΗΡΗΣΔ 
ΑΛΤΟΠΡΗΟΝΟΤ 

 
4 

 
250 

 
1000 

        
26 

ΣΕΑΚΔΣ ΓΗΑ ΚΖΠΟΤΡΟΤ - ΥΔΗΡΗΣΔ 
ΑΛΤΟΠΡΗΟΝΟΤ 

 
4 

 
240 

 
960 

        27 ΠΑΝΣΔΛΟΝΗ ΓΗΑ ΚΖΠΟΤΡΟΤ - ΚΟΠΖ ΥΟΡΣΧΝ 
 

4 
 

90 
 

360 

        28 ΣΕΑΚΔΣ ΓΗΑ ΚΖΠΟΤΡΟΤ - ΚΟΠΖ ΥΟΡΣΧΝ 
 

4 
 

240 
 

960 

        29 ΝΗΣΔΡΑΓΑ ΜΔ ΑΝΑΚΛΑΣΗΚΔ ΣΑΗΝΗΔ 
 

190 
 

45 
 

8550 

        30 ΠΤΡΗΜΑΥΖ ΣΟΛΖ (ΠΑΝΣΔΛΟΝΗ - ΥΗΣΧΝΗΟ) 
 

2 
 

180 
 

360 
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ΣΟΛΖ ΑΝΑΒΑΣΖ ΓΗΚΤΚΛΟΤ (ΜΠΟΤΦΑΝ - 
ΠΑΝΔΛΟΝΗ - ΓΑΝΣΗΑ - ΜΠΟΣΑΚΗΑ - ΑΓΗΑΒΡΟΥΖ 
ΚΑΜΠΑΡΝΣΗΝΑ) 

 
1 

 
460 

 
460 

        

        

 
ΤΠΟΓΖΜΑΣΑ 

      

        32 ΓΑΛΟΣΔ 
 

130 
 

14 
 

1820 

        33 ΑΡΒΤΛΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 
 

364 
 

23 
 

8372 

        34 ΑΡΒΤΛΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΗΓΗΚΑ ΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ 
 

6 
 

75 
 

450 

        35 ΜΠΟΣΔ ΓΗΑ ΑΛΤΟΠΡΗΟΝΟ 
 

4 
 

125 
 

500 

        

        

 
ΓΗΑΦΟΡΑ 

      

        36 ΚΧΝΟΗ ΖΜΑΝΖ (ΒΑΖ ΚΑΟΤΣΟΤΚ) 
 

15 
 

12 
 

180 

        37 ΧΣΟΒΤΜΑΣΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ (ΕΔΤΓΟ) 
 

600 
 

0,16 
 

96 
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Οινγξάθσο: εμήληα πέληε ρηιηάδεο ελελήληα επηά επξψ θαη έλα ιεπηφ. 
 
 
Ο πληάμαο 
 
 
ππξίδσλ Μαληφπνπινο 
ΓΔ38 
 
 
Θεσξήζεθε 
 
 
Απφζηνινο Παπαδφπνπινο 
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο 
Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο 
 
 
 

        

38 
ΧΣΟΒΤΜΑΣΑ ΠΟΛΛΑΠΧΝ ΥΡΖΔΧΝ ΣΤΠΟΤ 
ΣΔΚΑ 

 
12 

 
7,2 

 
86,4 

        39 ΔΞΑΡΣΤΖ ΓΗΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ HUSQΧARNA 
 

4 
 

20 
 

80 

        

        

 
ΜΟΝΧΣΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ  

 
6 

 
250 

 
1500 

        

40 
ΠΔΝΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΖ 1000V ΣΤΠΟΤ KNIPEX 
(03-06-200) VDE 

 
6 

 
24 

 
144 

        

41 
ΠΛΑΓΗΟΚΟΦΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟ 1000V ΣΤΠΟΤ 
KNIPEX (70-06-180) VDE 

 
6 

 
26 

 
156 

        

42 
ΜΤΣΟΣΗΜΠΗΓΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΖ ΚΤΡΣΖ 1000V 
ΣΤΠΟΤ KNIPEX (26-16-200) VDE 

 
6 

 
27 

 
162 

        
43 

ΜΑΥΑΗΡΗ ΚΑΛΧΓΗΟΤ 1000V ΣΤΠΟΤ KNIPEX (98-55-
155) VDE 

 
6 

 
28 

 
168 

        

44 
ΚΑΣΑΒΗΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΗΡΑ 10 ΣΔΜΑΥΗΧΝ 
1000V VDE   

 
6 

 
25 

 
150 

        

45 
ΛΑΒΖ ΣΑΤ ΚΟΝΣΖ 10 - 15 ΔΚ. ΜΟΝΧΜΔΝΖ  ΓΗΑ 
ΚΛΔΗΓΗ Νν 10, 1000V VDE  

 
3 

 
29 

 
87 

        46 ΣΗΜΠΗΓΑ ΑΦΑΗΡΔΖ ΜΑΥΔΗΡΧΣΧΝ ΑΦΑΛΔΗΧΝ  
 

3 
 

11 
 

33 

        47 ΑΜΠΔΡΟΣΗΜΠΗΓΑ 600V/600A/200Χ 
 

3 
 

80 
 

240 

        

        

     
ΤΝΟΛΟ 

 
52924,40 

        

     
ΦΠΑ 23% 

 
12172,61 

        

     

ΓΔΝΗΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

 
65097,01 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ    ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ     ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ      ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟΤ  
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ   ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ   
 
 

ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 
 
Ζ πξνκήζεηα ζα δηελεξγεζεί κε βάζε ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά. 
 
Ζ αμηνιφγεζε έθαζηνπ είδνπο ζα γίλεη κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ Παξαξηήκαηνο Α. 
 
Έθαζηνο ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζα πξέπεη λα 
πξνζθνκίζεη ζην θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ, ηερληθά θπιιάδηα κε ηελ 
πιήξε πεξηγξαθή, ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο πηζηνπνηήζεηο πνπ δεηείηαη λα θέξεη 
θάζε είδνο γηα ην νπνίν ζπκκεηέρεη, θαζψο επίζεο λα ππνβάιιεη θαη δείγκαηα ησλ 
πξνο πξνκήζεηα πξντφλησλ. 
 
Σα δείγκαηα πνπ ζα πξνζθνκηζζνχλ απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα πνπ ζα αλαδεηρζεί 
αλάδνρνο ζα επηζηξαθνχλ κεηά ηελ παξάδνζε ησλ φκνησλ εηδψλ ζηελ απνζήθε ηνπ 
Γήκνπ, ελψ ηα δείγκαηα ησλ ππνινίπσλ ζπκκεηερφλησλ ζα επηζηξαθνχλ κεηά ηελ 
αλάδεημε αλαδφρνπ. 
 
Γελ δεηείηαη πξνζθφκηζε δεηγκάησλ παξά κφλν ππνβνιή ηερληθψλ θπιιαδίσλ ή/θαη 
θαηαιφγσλ απφ ηα νπνία ζα ππνδεηθλχνληαη θαη ζα πεξηγξάθνληαη κε ζαθήλεηα ηα 
παξαθάησ είδε: 

 ζεη αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή – πξνζσπίδα – θηάιε, 

 παληειφλη γηα θεπνπξνχο – ρεηξηζηέο αιπζνπξίνλνπ, 

 ηδάθεη γηα θεπνπξνχο – ρεηξηζηέο αιπζνπξίνλνπ, 

 παληειφλη γηα θεπνπξνχο – θνπή ρφξησλ, 

 ηδάθεη γηα θεπνπξνχο – θνπή ρφξησλ, 

 ππξίκαρε ζηνιή (παληειφλη – ρηηψλην), 

 ζηνιή αλαβάηε δηθχθινπ (κπνπθάλ – παληειφλη – γάληηα – κπνηάθηα – 
αδηάβξνρε θακπαξληίλα), 

 κπφηεο γηα αιπζνπξίνλν, 

 εμάξηεζε γηα εξγαιεία Husqvarna, 

 ειεθηξνινγηθά εξγαιεία. 
 
Kακία πξνζθνξά δελ απνθιείεηαη, γεληθά, γηα ιφγνπο παξνπζίαζεο θαη πιεξφηεηαο, 
αξθεί, ηα παξνπζηαδφκελα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, λα πεξηιακβάλνπλ φια ηα 
ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη, γηα ηελ δεκηνπξγία πιήξνπο θαη ζαθνχο εηθφλαο ηνπ 
πξνζθεξζέληνο είδνπο.  
 
Mε πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο παξαπέξα δηαδηθαζίαο, ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία 
πξέπεη λα πξνθχπηνπλ απφ επίζεκα έγγξαθα ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 
Tα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο ζεσξνχληαη θαη νπζηψδε θαη απαξάβαηα, εθηφο 
αλ αλαθέξεηαη, φηη απνηεινχλ πξνηίκεζε, ή επηζπκία ηεο ππεξεζίαο. 
 
Έθαζηνο ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη γηα φπνηα θαη φζα απφ ηα είδε ηεο 
κειέηεο επηζπκεί. 
 
Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα είδε κε αχμνληα αξηζκφ 24α - 24ε, γηα ηα νπνία έθαζηνο 
ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα ζπκκεηέρεη γηα φια καδί (παθέην) δεδνκέλνπ φηη απηά ηα 
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είδε πξέπεη λα έρνπλ θνηλά αηζζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, σο επηκέξνπο ηκήκαηα κίαο 
«ζηνιήο» εξγαζίαο. 
 
Ζ βαζκνιφγεζε (αμηνιφγεζε) ησλ εηδψλ 24α – 24ε ζα γίλεη σο ζχλνιν. Ζ δε ηηκή 
πνπ ζα πξνζθεξζεί γηα θάζε έλα είδνο ρσξηζηά ζα πνιιαπιαζηαζηεί κε ηελ 
πνζφηεηα ηνπ θάζε είδνπο θαη ηα γηλφκελα ζα αζξνηζηνχλ γηα λα πξνθχςεη ε 
ζπλνιηθή ηηκή πξνζθνξάο γηα ην φιν «παθέην».  
 
O πξνκεζεπηήο ή νη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη πξηλ παξαδψζνπλ ηα είδε ηνπο λα 
πάξνπλ, φπνπ απαηηείηαη, ηα αθξηβή κέηξα ησλ δηθαηνχρσλ ζηα γξαθεία ησλ 
ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ή κε φπνην άιιν ηξφπν ζπκθσλεζεί πξνο απνθπγή 
ππεξεζηαθψλ αλσκαιηψλ. 
 
Γηα φπνηα είδε απαηηείηαη λα έρνπλ ινγφηππα ηνπ Γήκνπ, ηα δείγκαηα ηα νπνία ζα 
ππνβιεζνχλ δελ απαηηείηαη λα θέξνπλ θεληήκαηα ή κεηαμνηππία κε απηά. 
 
Πξνζθνξέο γηα είδε ηα νπνία δηαθέξνπλ ζε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο απφ ηελ 
ηερληθή πεξηγξαθή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ζα απνξξίπηνληαη. 
 
Υξφλνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ: 30 εκέξεο απφ ηελ αλάζεζε. 
 
Ο Γήκνο κπνξεί λα δεηά ηελ ηκεκαηηθή παξάδνζε ησλ εηδψλ κέρξη ηέινο ηεο 
ζχκβαζεο, αιιά ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα παξάδνζε εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ 
έγγξαθε παξαγγειία ηνπ Γήκνπ. 
 
Όια ηα είδε ζα είλαη απνιχησο θαηλνχξγηα θαη ακεηαρείξηζηα, ζρεδηαζκέλα θαη 
θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο 
θαη αζθαιείαο, θαηάιιεια γηα ην ζθνπφ ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη θαη ζα ζπλνδεχνληαη 
κε εγγχεζε επηζηξνθήο θαη αληηθαηάζηαζεο ζε πεξίπησζεο θαθήο ή ειαηησκαηηθήο 
θαηαζθεπήο ε νπνία ζα δηαπηζηψλεηαη κε έιεγρν θαηά ηελ παξάδνζε έθαζηνπ είδνπο 
ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ είηε θαηά ηε ρξήζε ηνπ εληφο δηαζηήκαηνο ην νπνίν 
θαιείηαη λα δειψζεη έθαζηνο ζπκκεηέρσλ.  
 
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη καδί κε ηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά, 
λα πξνζθνκίζνπλ γηα φια ηα ππφ πξνκήζεηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) 
πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001 ηεο εηαηξίαο θαηαζθεπήο ηνπο θαη δήισζε ζπκκφξθσζεο 
CE ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα έθαζην είδνο. 
 
Ο πληάμαο 
 
 
ππξίδσλ Μαληφπνπινο 
ΓΔ38 
 
 
Θεσξήζεθε 
 
 
Απφζηνινο Παπαδφπνπινο 
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο 
Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ    ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ     ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ      ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟΤ  
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ   ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ   
 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α "Α" 
 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  
Άξζξν 20 ηεο Τ.Α. 11389/93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. 

 
ΟΜΑΓΑ Α’:  
ηνηρεία Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ & Πνηφηεηαο (πληειεζηήο Βαξχηεηαο 70%) 
 
1. Πνηφηεηα Τιηθψλ θαη Καηαζθεπήο κε βάζε ηηο Σερληθέο  

Πξνδηαγξαθέο ηεο Μειέηεο      20  20  30 
 
2. Σερληθή Αμία, Απνδνηηθφηεηα θαη Δξγνλνκία κε βάζε  

ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο Μειέηεο    12  15  18 
 
3. Λεηηνπξγηθά θαη Αηζζεηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Δίδνπο  12  15  18

      
χλνιν βαζηθήο Βαζκνινγίαο Οκάδαο Α    40  50  60 
 
 
ΟΜΑΓΑ Β’: Τπνζηήξημε (πληειεζηήο Βαξχηεηαο 30%) 
 
1. Υξφλνο Παξάδνζεο         8   10  12 
 
2. Δγγχεζε θαιήο Λεηηνπξγίαο       8   10  12 
 
3. Δμππεξέηεζε (service) κεηά ηελ Πψιεζε θαη Σερληθή Βνήζεηα  4    5    6

      
χλνιν βαζηθήο Βαζκνινγίαο Οκάδαο Β    24  30  36 
          
 
 
 
Γεληθφο Βαζκφο:  
 

0,7 x (Βαζκνινγία Οκάδαο Α’) + 0,3 x (Βαζκνινγία Οκάδαο Β’)  
 

πκθεξφηεξε Πξνζθνξά = Γεληθφο Βαζκφο / Σηκή Πξνζθνξάο 
 
 
Ο πληάμαο 
 
ππξίδσλ Μαληφπνπινο 
ΓΔ38 
 
Θεσξήζεθε 
 
 
Απφζηνινο Παπαδφπνπινο 
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο 
Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο 


