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ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                            Χανιά:        17/ 09 /2014 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                            Αρ. Πρωτ.   71980  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ 

ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης  73135                                        

Πληρ. Κουτσουράκη Γεωργία  

Τηλ. 28213 41760,Fax: 28213 41763 

www.chania.gr, email: dimos@chania.gr 

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ » 

 

Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Έχοντας υπ’ όψη: 

1. Την απόφαση  του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8-3-1993 «ΕΚΠΟΤΑ» (ΦΕΚ 185/Β). 

2. Τις διατάξεις του N.3463/2006 «Nέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 

3. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης 

4. Τις διατάξεις του Ν 2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» (ΦΕΚ19/Α). 

5. Την υπ’ αρ Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B)  

6. Τον προϋπολογισμό του έτους 2014 που προβλέπει  την ανάλογη πίστωση 

7. Την υπ'αρ.933/2013 απόφαση Δημ.Σ/λίου περί έγκριση διενέργειας της προμήθειας 

8. Την υπ’ αρ.102537 /27-11-2013 απόφαση Αντιδημάρχου Χανίων. 

9. Την  υπ’αρ. 1080/2013 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής που καθορίζει τους όρους , 
εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και ψηφίζει  την  αντίστοιχη πίστωση. 

10. Την υπ’αρ.πρ. 103803/02-12-2013 προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για  προμήθεια μέσων ατομικής 
προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Χανίων 

11. Την  υπ’αρ. 1008/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αποφασίζει την ματαίωση του 
υπ’αρ.πρ.103803/02-12-2013 διαγωνισμού και την επαναπροκήρυξή του με αλλαγή όρων και εγκρίνει  τους 
όρους της επαναπροκήρυξης. 

12. Την υπ’ αρ.  284/01-09-2014 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και 
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.  

13. Τις ανάγκες του Δήμου που επιβάλλουν την προμήθεια. 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Ι. Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή που καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές  για την προμήθεια μέσων ατομικής 
προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Χανίων, προϋπολογισμού  47.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  

 

II. Καθορίζουμε τους όρους του διαγωνισμού ως εξής: 

 

http://www.chania.gr/
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ΆΡΘΡΟ 1° Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας- κατηγορίες  

1.Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 38.211,38€ πλέον  
ΦΠΑ 23% 8.788,62€ σύνολο 47.000,00€ 

2. Θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2014 και του 2015 

3.Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 

 

 

Α)  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ-ΓΑΝΤΙΑ προϋπολογισμού 6.951,22€ πλέον ΦΠΑ 23% 
1.598,78€  Σύνολο  8.550,00€  

 

Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΚΕΦΑΛΗΣ – ΟΦΘΑΛΜΩΝ προϋπολογισμού 2.146,34€ πλέον 
ΦΠΑ 23% 493,66 € Σύνολο 2.640,00€  

 

Γ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ:  ΜΑΣΚΕΣ προϋπολογισμού 849,00€ πλέον ΦΠΑ 23% 
195,41€ Σύνολο 1.045,00€  

 

Δ)  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ –ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ-ΛΟΙΠΑ προϋπολογισμού 
23.195,12€ πλέον ΦΠΑ 23% 5.334,88€ Σύνολο 28,530,00€  

 

Ε) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  5   ΑΛΛΑ  ΓΕΝΙΚΑ  ΜΕΣΑ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ προϋπολογισμού 5.069,11€ πλέον ΦΠΑ 
23% 1.165,89€ Σύνολο 6.235,00€  

 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά σε μια ή σε περισσότερες 
κατηγορίες  των προς προμήθεια ειδών όπως ορίζονται ανωτέρω.  

Οι προσφορές, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτουν όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε 
κατηγορίας που συμμετέχουν, με αντίστοιχη κατάθεση εγγυητικής επιστολής. 

Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των 
προμηθευόμενων ειδών της κατηγορίας. 

Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από δείγμα του προσφερόμενου είδους. Όλα τα 
δείγματα θα συνοδεύονται με ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ προς το Δήμο Χανίων και την ένδειξη “για 
συμμετοχή στο διαγωνισμό της …”  επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση. 

 

Άρθρο 2-τεύχη δημοπράτησης 

   Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι: α)  η 
παρούσα διακήρυξη, β) τεχνική περιγραφή γ)Οι τεχνικές προδιαγραφές  δ) ο ενδεικτικός 
προϋπολογισμός  &  ε)το  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

 

Άρθρο 3-Ημερομηνία διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων(στην αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου) Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Τ.Κ 73135, στις 01 Οκτωβρίου    2014 ημέρα Τετάρτη 
και από ώρα 10.00  έως  10.30 π.μ  (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας  
επιτροπής διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 4-Κατάθεση προσφορών 

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά (Οδός Κυδωνίας  29, Τ.Κ. 
73135 Χανιά) ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα έχουν φθάσει στην 
Υπηρεσία μας μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού.  Οι εν λόγω 
προσφορές πρωτοκολλούνται έτσι ώστε να αποδεικνύεται η ημερομηνία παραλαβής και 
παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού πριν τη λήξη της προθεσμίας που 
καθορίζεται από τη διακήρυξη, με απόδειξη . 

Commented [Άγνωστος 1]: Στην επόμενη διακήρυξη 

να σβηστεί το άλλα για να είναι το ίδιο με τις τεχνικές 
προδιαγραφές 
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Οι προσφορές μπορεί επίσης να κατατίθενται απ' ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού την ημέρα 
και ώρα  διενέργειας του διαγωνισμού από τον ίδιο τον διαγωνιζόμενο .   

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους, ο αντιπρόσωπος θα 
πρέπει να φέρει μαζί του συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρημένη 
για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή. 

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 

 

Άρθρο 5- Συμμετοχή στο διαγωνισμό 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις 
προμηθευτών, εφόσον γι' αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στον ίδιο διαγωνισμό περισσότερες από (1) μία εταιρίες ή 
ενώσεις προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο 
φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή και ενώσεις προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή 
αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός 
από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Επίσης δεν μπορεί να συμμετέχει στο 
διαγωνισμό για λογαριασμό του υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος 
αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής. 

 

Άρθρο 6-Δικαιολογητικά 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν γραπτή προσφορά προς την επιτροπή, έως την 
ανωτέρω προθεσμία, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού : 

α. εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος που απευθύνεται στον Δήμο Χανίων για ποσό 
που θα καλύπτει το 2% επί της καθαρής αξίας της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης, της 
ομάδας/των ομάδων  που συμμετέχουν μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι εγγυήσεις 
εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων 
Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α' 139) και 
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται 
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. (άρθρο 157 παρ.4 του 

Ν.4281/2014)  
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζει η διακήρυξη. 

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης 
και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών. 

Προσφορά που δε συνοδεύεται από αυτή την εγγυητική, είναι απαράδεκτη.  

Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας 
μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων: 
- αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,  
- παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 153 έως 156 του 
Ν.4281/2014 
- δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε 
αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια 
της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. (άρθρο 157 
παρ.1α του Ν.4281/2014) 

β. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, περί εγγραφής του σ΄ αυτό. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003633_N0000008225
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023822_S0000088356#4
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023822_S0000088356#4
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023822&ids=88352,88353,88354,88355
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023822_S0000088356#1
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023822_S0000088356#1
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γ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης, η 
οποία ν’ αναφέρει ότι :  

- έλαβαν  γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχονται  
πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους Διαγωνισμούς των ΟΤΑ , περί διάρκειας ισχύς 
προσφοράς 120 ημερών  

- ότι δεν έχουν καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση, ότι δεν 
υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και τέλος ότι δεν έχει αποκλεισθεί η 
συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. 

δ. Βεβαίωση μη οφειλής από το Δημοτικό Ταμείο Χανίων πρωτότυπη ή αντίγραφο αυτής που θα 
συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση ότι το πρωτότυπο βρίσκεται στο Δήμο Χανίων. 

ε. Τεχνικά στοιχεία των προσφερομένων ειδών . 

στ. Απλό φωτοαντίγραφο  του δελτίου αποστολής των δειγμάτων 

ζ. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι  τα είδη ατομικής προστασίας θα είναι κατασκευής του 
τελευταίου εξαμήνου ή θα έχουν ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη των 18 μηνών από την παραλαβή, 
με απόδειξη.  
η. Σε περίπτωση νομικού προσώπου είναι απαραίτητο να υποβληθούν με τη πρόσφορα και τα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης. 
 

 Οι Ο.Ε, Ε.Ε.  οφείλουν να καταθέσουν ακριβές αντίγραφο του καταστατικού, όπως 
τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένο. 

 

 Οι Ε.Π.Ε.  οφείλουν να καταθέσουν ακριβές αντίγραφο του καταστατικού, όπως 
τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένο, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ. (τ. Α.Ε και 
Ε.Π.Ε).. 

 

 Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως 
έχει κατατεθεί στην αρμόδια διοικητική αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε) 
στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της εταιρείας και οι τροποποιήσεις του 
καταστατικού, καθώς και το ΦΕΚ (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε)  στο οποίο έχει δημοσιευτεί η 
συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής και 
εκπροσώπησης στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. 

 Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας αρκεί η προσκόμιση 
ανακοίνωσης της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχή για την καταχώριση των σχετικών 
στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.,    

 
Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής η 
δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο 
νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης. 

 

Ο Δήμος Χανίων επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 
στο άρθρο 7 και 9, παρ. 2 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., εφόσον το κρίνει αναγκαίο. 

 

Άρθρο 7 -Εγγυητική  Επιστολή καλής εκτέλεσης    

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας 
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 

(Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.  
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. (άρθρο 157 παρ.4 του Ν.4281/2014)  

 Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής 
συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. και η οποία εκδίδεται υπέρ του  του Δήμου Χανίων 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003633_N0000008225
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003633_N0000008225
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023822_S0000088356#4
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β. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
των προς προμήθεια ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συμβαλλόμενους. Η εγγύηση μπορεί να αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Αξιολόγησης, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που 
παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης 
παράδοσης. 
 
 γ.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. (άρθρο 157 παρ.1β του Ν.4281/2014)  

 

 

Άρθρο 8-Υποβολή προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα με ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά 
σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία 
γράμματα: 

α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

β) ο πλήρης τίτλος του ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

γ) ο αριθμός της διακήρυξης και ο τίτλος του διαγωνισμού 

δ) η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

ε) τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα  

Προσφορές  που  υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές.  

Μέσα στον φάκελο προσφοράς  τοποθετούνται με ποινή αποκλεισμού : 

Α) όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά,  η εγγύηση συμμετοχής  κ.τ.λ. . 

Β) καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Μέσα στον 
φάκελο αυτό θα περιέχεται η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου σε δύο (2) αντίγραφα. 
Στην τιμή θα  περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την 
παράδοση . Απ' έξω ο φάκελος θα γράφει ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα ίδια στοιχεία με 
εκείνα του φακέλου των δικαιολογητικών. 

Όσα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε φωτοτυπία   μπορεί να είναι απλά φωτοαντίγραφα.  

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-03-2014) “καταργείται, εφεξής, η 
υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων  των εγγράφων που έχουν 
εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση”. 

Συνεπώς γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. 

Αντίστοιχα, γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, 
εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις 
υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση. 

Επίσης γίνονται αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.  

Περαιτέρω, με τις ανωτέρω διατάξεις, καταργείται η υποβολή απλών αντιγράφων εγγράφων, 
συνοδευόμενων από την υπεύθυνη δήλωση  του Ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος 
βεβαίωνε την ακρίβεια των στοιχείων.  

Ωστόσο, ο Δήμος Χανίων οφείλει να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο, ανά τρίμηνο, σε ποσοστό 
τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των φωτοαντιγράφων που έχουν κατατεθεί. Και 
τούτο επειδή η υποβολή απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, στο πλαίσιο μιας διοικητικής ή 
άλλης διαδικασίας, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του πολίτη ή της επιχείρησης, περί της 
ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων, εξισώνεται δηλαδή ουσιαστικά 
με την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986. 

Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών 
φωτοαντιγράφων όχι μόνο επιβάλλονται οι κυρώσεις του Ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές 
κυρώσεις, αλλά ανακαλείται αμέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της 
οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023822_S0000088356#1
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Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους 
εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη 
της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από δείγμα του προσφερόμενου είδους. Όλα τα 
δείγματα θα συνοδεύονται με ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ προς το Δήμο Χανίων και την ένδειξη “για 
συμμετοχή στο διαγωνισμό της …”  επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση. 

 

Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα δίνεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων 
της κατηγορίας  ή για μέρος των ειδών της κατηγορίας που συμμετέχουν επί ποινή 
αποκλεισμού. 

 

Άρθρο 9-Προσφερόμενη τιμή 

Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και 
κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση   της προμήθειας   

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις 
που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος 
βαρύνει το Δήμο. 

 

Άρθρο 10-Αντιπροσφορές – Εναλλακτικές προσφορές 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται  δεκτές και εφόσον υπάρξουν απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εναλλακτικές προσφορές  δεν γίνονται δεκτές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο. 

 

Άρθρο 11- Ισχύς προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 120 ημερών, το 
οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού και η 
προσφερόμενη τιμή  ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας. Προσφορές που δεν είναι 
σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Άρθρο 12- Αξιολόγηση προσφορών 

Η αξιολόγηση των  προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. Ανάδοχος της 
προμήθειας κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή και είναι σύμφωνη με τους 
όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών. 

Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους.  

 
ΑΡΘΡΟ 13 -Ενστάσεις  

 Οι επί της διεξαγωγής του διαγωνισμού ενστάσεις κατατίθενται στην Επιτροπή που έκανε το 
διαγωνισμό, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση  του πρακτικού του 
διαγωνισμού.  Αν η ένσταση κατατεθεί στο Δήμο, πρωτοκολλείται και αυθημερόν διαβιβάζεται στην 
Επιτροπή που ενήργησε το διαγωνισμό. Τα πρακτικά του διαγωνισμού μετά των τυχόν ενστάσεων 
και της γνωμοδότησης της Επιτροπής,  επί των οποίων πρέπει να λάβει αιτιολογημένη απόφαση η 
Οικονομική Επιτροπή, αποστέλλεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Χανίων  για επικύρωση. Σε 
περίπτωση που δεν υπάρξουν ενστάσεις, η κατακύρωση του διαγωνισμού  γίνεται από την 
Οικονομική Επιτροπή. 

 

Άρθρο 14ο – Παράδοση – Παραλαβή  

Ο προμηθευτής, με την κατακύρωση της προμήθειας θα  ζητήσει από την υπηρεσία λίστα με τα 
μεγέθη των υπό προμήθεια ειδών . 

Τα υπό προμήθεια είδη θα μεταφέρονται και θα παραδίδονται στο Δήμο με δαπάνη και με 
μεταφορικά μέσα του προμηθευτή. 

Η παράδοση των ειδών θα γίνει μέσα σε τριάντα μέρες από την υπογραφή της συμβάσεως  με  
δικαίωμα της Υπηρεσίας να την παρατείνει  μονομερώς επί δίμηνο το πολύ, χωρίς να απαιτείται γι’ 
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αυτό συναίνεση του αναδειχθησομένου  προμηθευτή και χωρίς να μπορεί να προβάλλει αξίωση για 
την αιτία αυτή έναντι του Δήμου. 

Τα δείγματα των ειδών που δεν κατακυρώθηκαν και τα οποία δεν έχουν παραληφθεί ένα μήνα 
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατακύρωσης του Αποτελέσματος θα διατεθούν από τον 
Δήμο Χανίων σε Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας χωρίς ο Προμηθευτής να έχει καμία αξίωση κατά 
του Δήμου. 
 

 

Άρθρο 15-Πληρωμή 

 Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί  στον προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή, την 
υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου και όλων των από το νόμο απαιτούμενων 
δικαιολογητικών. 

Εφόσον δεν θα υπάρχουν νομικά κολλήματα και αφού γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τον 
επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου, σύμφωνα με τον Ν. 3202/2003. 

Ο Προμηθευτής κατά την πληρωμή του τιμήματος υπόκειται στις κατά περίπτωση νόμιμες 
κρατήσεις. 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή 

τριάντα  (30) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα αρχή 

(οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθρ.1 παρ.Ζ,5 υποπαρ.Ζ.5 του Ν.4152/2013 (Άρθρο 

4 οδηγίας 2011/7 της ΕΕ) , καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση 

από τον συμβασιούχο 

 

Άρθρο 16-Επανάληψη Διαγωνισμού-Νομικό πλαίσιο 

Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν ασύμφορα για τον Δήμο, 
ο διαγωνισμός μπορεί  να ματαιωθεί ή να επαναληφθεί με έγγραφες προσφορές μετά από νεότερη 
πρόσκληση, αφού ειδοποιηθούν ιδιαίτερα αυτοί που συμμετείχαν στον προηγούμενο διαγωνισμό. 

Επίσης ο Δήμος Χανίων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τον παρόντα διαγωνισμό οποτεδήποτε 
κρίνει και σε οποιοδήποτε στάδιο, αζημίως δι΄αυτόν. 

 

 Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα απόφαση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 
νόμου 2286/95, το άρθρο 157 του Ν.4281/2014 και της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 
11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), όπως ισχύουν.  

 

Άρθρο 17-Δημοσίευση 

Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί κατά τα νόμιμα και θα αναρτηθεί στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Δήμου. 

 

Άρθρο 18-Κρατήσεις 

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς, παράδοσης, οι δαπάνες δημοσίευσης του 
διαγωνισμού  και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

 

Άρθρο 19-Πληροφορίες 

Την παρούσα θα παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου 
Χανίων Δ/νση Κυδωνίας 29 Χανιά τηλ. 28213 41760  ή από το website του Δήμου Χανίων 
www.chania.gr   

     

                                                       

     O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

http://www.chania.gr/
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ΣΥΝΟΛΠΟΣΟΤ 2013

Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ-ΓΑΝΤΙΑ  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤ

1 ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΖΕΥΓΗ 901

2 ΑΠΌ PVC ΖΕΥΓΗ 176

3 ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΖΕΥΓΗ 396

4 ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΜΑΚΡΙΑ για ξυλοκοπ τικό ΖΕΥΓΗ 9

5 ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΚΟΝΤΑ για ξυλοκοπ τικό ΖΕΥΓΗ 11

6 ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ για κηπ ουρούς ΖΕΥΓΗ 100

7 ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ για φόρτωμα & απ οκομιδή κλαδιών ΖΕΥΓΗ 506

8 ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΖΕΥΓΗ 990

9 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΕΥΓΗ 26.120

10 ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΖΕΥΓΗ 34

ΣΥΝΟΛΟ 6.951,22

 ΦΠΑ 23% 1.598,78

ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 8.550,00

Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ - ΟΦΘΑΛΜΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤ

1 ΚΡΑΝΗ ΤΕΜ 37

2
ΤΕΜ 4

3  ΑΣΠΙΔΟ για τη χρήση χορτοκοπ τικού ή αλυσοπ ρίονου ΤΕΜ 4

4 ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΑ GOGGLES ΤΕΜ 100

5 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤ.ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΜ 100

6 ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΑΣ ΓΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΕΜ 14

 ΣΥΝΟΛΟ 2.146,34

 ΦΠΑ 23% 493,66

ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 2.640,00

Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤ

1 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΤΚΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΩΝ ΤΕΜ 16

2 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΤΚΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΩΝ αυτόματης σκίασης ΤΕΜ 2

3 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1 ΤΕΜ 1.000

ΣΥΝΟΛΟ 849,59

 ΦΠΑ 23% 195,41

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 1.045,00

ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2013

ΜΟΝ.ΜΕΤ
Ρ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΜΟ Ν.ΜΕΤ
Ρ.

ΜΟ Ν.ΜΕΤ
Ρ.

 ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΑΣΠΙΔΙΟ για τη χρήση χορτοκοπ τικού ή 
αλυσοπ ρίονου 

ΜΟ Ν 
ΜΕΤΡ
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Α/Α ΜΟΝ ΜΕΤΡ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤ

1 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ ΤΕΜ 563

2 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ ΤΕΜ 48

3 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΕΜ 15

4 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ μιας χρήσης ΤΕΜ 21

5 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΖΕΥΓ 159

6 ΣΚΑΦΑΝΔΡΟ ΤΕΜ 15

7 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΕΥΓ 175

8 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΖΕΥΓ 9

9 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΤΕΜ 25

10 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ ΤΕΜ 279

11 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΖΕΥΓ 52

12 ΚΑΠΕΛΑ τύπ ου Jockey ΤΕΜ 136

13 ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠO ΠΤΩΣΗ ΤΕΜ 4

14 ΑΝΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΚΟ ΤΕΜ 4

ΣΥΝΟΛΟ 23.195,12

 ΦΠΑ 23% 5.334,88

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 28.530,00

Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΜΟ Ν ΜΕΤΡ.

1 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 1000V PH2 ΤΕΜ 12

2 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 1000V 4X100 ΤΕΜ 12

3 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 1000V  5,5X125 ΤΕΜ 12

4 ΠΕΝΣΑ 1000V 180mm ΤΕΜ 13

5 ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΓΙΟΣ 1000V 180mm/4mm ΤΕΜ 11

6 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΕΜ 295

7
ΤΕΜ

2

8
ΤΕΜ

2

9
ΤΕΜ

2

10
ΤΕΜ

2

ΣΥΝΟΛΟ 5.069,11

ΦΠΑ 23% 1.165,89

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 6.235,00

ΣΥΝΟΛΟ 38.211,38

ΦΠΑ 23% 8.788,62

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 47.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ - 
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ- ΛΟΙΠΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΟΣΟΤ

ΦΛΟΓΟΠΑΓΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΣΕΤΙΛΙΝΗΣ 

ΦΛΟΓΟΠΑΓΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ  
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 

ΒΑΛΒΙΔΕΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΙΩΝ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΦΙΑΛΩΝ 
ΑΣΕΤΙΛΙΝΗΣ 

ΒΑΛΒΙΔΕΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΙΩΝ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΦΙΑΛΩΝ 
 ΟΞΥΓΟΝΟΥ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΜΕΣΩΝ  ΑΤΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
 
 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ - ΓΑΝΤΙΑ 

 

 
 

1.1. ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 
 

Πεδίο χρήσης:  Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους 
(τριβές, συμπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον (για εργαζόμενους σε απορριμματοφόρα, 
οικοδομές, κήπους, μηχανοτεχνίτες)  
Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20-25 εκ.  Πάχος: 1-1,2 mm  

             Υλικό κατασκευής: παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας από επεξεργασμένο βόειο δέρμα, μανσέτα και 
εξωτερικό μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης στο άνω μέρος της παλάμης 

             Επίπεδα μηχανικών αντοχών: 2 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάχιση), 2 (διάτρηση)                                                                                                      
Σήμανση:  CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί  μηχανικών αντοχών 2-

1-2-2, εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους     
             Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420 
 
 
1.2. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC 

 
Πεδίο χρήσης: για προστασία από χημικούς, μηχανικούς, βιολογικούς κινδύνους (για εργαζόμενους 
σε απορριμματοφόρα ως εναλλακτική λύση, σε καθαρισμούς κάδων, νεκροταφεία)  
Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.30 εκ., πάχος: 1 mm.   
Υλικό κατασκευής: εξωτερικά PVC (πολυβυνιλοχλωρίδιο ή κοινώς βυνίλιο), εσωτερική επένδυση 
από ανθιδρωτικό υλικό 

             Μηχανικές αντοχές: 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 1 (διάτρηση)  
             Σήμανση:  CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 3-

1-2-1 εικονόσημα προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς    

   
 Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-374 
 
 
1.3. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ 

 
Πεδίο χρήσης: για προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς (για εργαζόμενους στην 
καθαριότητα και για ψεκασμούς) 
Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.30 εκ., περ. πάχος: 0,5 mm. 

            Υλικό κατασκευής: εξωτερικά νιτρίλιο, εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό 
            Μηχανικές αντοχές: 3 (τριβή),  1 (κοπή με λεπίδα), 0 (διάσχιση), 1 (διάτρηση)  
            Σήμανση:  CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 3-

1-0-1, εικονόσημα προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς   

   
 Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-374 
 
 
1.4. ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΜΑΚΡΙΑ για ξυλοκοπτικό 

 
Πεδίο χρήσης: για προστασία από κοψίματα κατά τη χρήση αλυσοπρίονου 
Χαρακτηριστικά: μακριά μανικέτια 

             Υλικό κατασκευής: από δέρμα βοδιού 
             Σήμανση:  CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημα προστασίας από 

αλισοπρίονο    
 Πρότυπα: ΕΝ-381-7 κατηγορία προστασίας 1 ( 20m/s), ΕΝ 420 
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1.5. ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ KONTA για ξυλοκοπτικό 
 

Πεδίο χρήσης: για προστασία από κοψίματα κατά τη χρήση αλυσοπρίονου 
Χαρακτηριστικά: κοντά μανικέτια ενδεικτικού τύπου STIHL DYNAMIC 

             Υλικό κατασκευής: από δέρμα βοδιού 
             Σήμανση:  CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημα προστασίας από 

αλισοπρίονο    
 Πρότυπα: ΕΝ-381-7 κατηγορία προστασίας 1 ( 20m/s). ΕΝ 420 
 
 
1.6. ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΑ για κηπουρούς 

 
Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους 
(τριβές, συμπιέσεις, εκδορές) σε υγρό περιβάλλον (για εργαζόμενους σε κήπους) 
Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20-25 εκ. 

             Υλικό κατασκευής: από υδατοαπωθητικό δέρμα  
             Επίπεδα μηχανικών αντοχών: 2 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάχιση), 2 (διάτρηση)                                                                                                      

Σήμανση:  CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί  μηχανικών αντοχών 2-

1-2-2, εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους     
             Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420 
 
 
1.7. ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ για φόρτωμα και αποκομιδή κλαδιών. 

 
Πεδίο χρήσης:  Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους 
(τριβές, συμπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον (για εργαζόμενους σε απορριμματοφόρα, 
οικοδομές, κήπους, μηχανοτεχνίτες).  
Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20-25 εκ. 

             Υλικό κατασκευής: από δέρμα 
             Επίπεδα μηχανικών αντοχών: 2 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάχιση), 2 (διάτρηση)                                                                                                      

Σήμανση:  CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί  μηχανικών αντοχών 2-

1-2-2, εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους     
             Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420 
 
 
1.8. ΓΑΝΤΙΑ  ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ 

 
Πεδίο χρήσης: για προστασία των χεριών σε εργασίες στις οποίες η παλάμη μπορεί να εκτεθεί σε 
χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον, όπως συνεργεία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον, 
υδραυλικοί, ελαιοχρωματιστές. 
Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20-25 εκ.  

             Υλικό κατασκευής: παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας από νιτρίλιο, μανσέτα και πάνω εξωτερικό μέρος 
από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης στο άνω μέρος της παλάμης ή ελαστική 
μανσέτα  

             Μηχανικές αντοχές: 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 2 (διάτρηση)  
             Σήμανση:  CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί  μηχανικών αντοχών 

3-1-2-2 εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους   
             Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420 
 
 
1.9. ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

 
Πεδίο χρήσης: για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών  
Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20 εκ., υλικό κατασκευής: νιτρίλιο  

             Μηχανικές αντοχές: αδιάφορο αφού είναι μιας χρήσεως 
             Μεγέθη: L- XL , Συσκευασία: κουτιά 100/200 τεμ. 
             Σήμανση:  CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος  κατασκευής, εικονόσημα προστασίας από 

χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς      
 Πρότυπα: ΕΝ-374  
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1.10. ΓΑΝΤΙΑ  ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 
 

Πεδίο χρήσης: σε συγκολλήσεις για προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα, 
μικρές εκτοξεύσεις λιωμένων μετάλλων. 
Χαρακτηριστικά: Πέντε δακτύλων, μήκος περ.20 εκ., υλικό κατασκευής: ειδικά επεξεργασμένο 
δέρμα με εσωτερική επένδυση 

             Μηχανικές αντοχές: 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 1 (διάτρηση)  
             Θερμικές αντοχές: 3 (καύση), 1 (επαφή με θερμές επιφάνειες), 3 (θερμότητα με αγωγή), 1 

(ακτινοβολούμενη θερμότητα), 4 (μικρές εκτοξεύσεις τηγμένου μετάλλου), Χ (μεγάλες εκτοξεύσεις 
τηγμένου  μετάλλου)    
Σήμανση:  CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημα προστασίας από 

μηχανικούς κινδύνους και προστασία από θερμότητα      
 Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-407  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4/13 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ-ΟΦΘΑΛΜΩΝ 

 

 
 

2.1. ΚΡΑΝΗ 
 
Πεδίο χρήσης: για προστασία της κεφαλής σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά 
επίπεδα, σε ηλεκτρολογικές εργασίες, στους απασχολούμενους σε οικοδομικές εργασίες, στους 
χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, σε εργασίες χρωματισμών, στην αποχέτευση. 
Χαρακτηριστικά: Υλικό κατασκευής: εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό με οπές αερισμού,  
Κεφαλόδεμα: στερεωμένο στο κέλυφος σε 4 σημεία, δυνατότητα ρύθμισης μεγέθους.  
Κατακόρυφοι ιμάντες κεφαλοδέματος από συνθετικές ίνες ή μαλακό πλαστικό.  Ρύθμιση ιμάντα 
αυχένα με κοχλία μιας κίνησης για να ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί. Ανθιδρωτική επένδυση ιμάντα 
προσώπου από δέρμα, η οποία θα μπορεί να αφαιρείται για να πλένεται. 
Προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα: 440 vac 

             Σήμανση:  CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος  κατασκευής, διηλεκτρική αντοχή: 440 vac, 
αυτοκόλλητη ετικέτα με πληροφορίες ασφαλούς χρήσης, συντήρησης, αποθήκευσης. 

 Πρότυπα: ΕΝ-397 
 
 
2.2. ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΑΣΠΙΔΙΟ για τη χρήση χορτοκοπτικού ή αλυσοπρίονου  
 

Πεδίο χρήσης: για προστασία της κεφαλής, των οφθαλμών και των αυτιών κατά τη χρήση 
χορτοκοπτικού ή αλυσοπρίονου. 
Χαρακτηριστικά: Υλικό κατασκευής: εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό, οπτικός δίσκος : από 
μεταλλικό πλέγμα.   
Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση) 
Μηχανική αντοχή: κατηγορία F 
Σήμανση:  CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος  κατασκευής, διηλεκτρική αντοχή: 440 vac, 
αυτοκόλλητη ετικέτα με πληροφορίες ασφαλούς χρήσης, συντήρησης, αποθήκευσης. 

 Πρότυπα: ΕΝ-397, ΕΝ-1731, ΕΝ-352-3 
 
 
2.3. ΑΣΠΙΔΙΟ για τη χρήση χορτοκοπτικού ή αλυσοπρίονου  

 
Πεδίο χρήσης: για τους απασχολούμενες με το χειρισμό χορτοκοπτικού ή αλυσοπρίονου. 
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος με μεταλλικό πλέγμα.  Η προσαρμογή στο κεφάλι θα 
επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα. 
Υλικό κατασκευής: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές 
Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση) 
Μηχανική αντοχή: κατηγορία F 

             Σήμανση: στο στήριγμα: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F(κρούση χαμηλής ενέργειας) 
 στον οπτικό δίσκο: 1-F 

             Πρότυπα: ΕΝ-1731 
 
 
2.4. ΓΥΑΛΙΑ-ΜΑΣΚΑ GOGGLES 

 
Πεδίο χρήσης: σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή/και 
από μηχανικούς κινδύνους (τροχός, τόρνος κ.α.), δηλαδή για τους χειριστές εργαλειομηχανών 
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος:  αρκετά μεγάλος ώστε να μην παρεμποδίζεται η ορατότητα, Υλικό 
κατασκευής οπτικού δίσκου: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές 
Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση) 
Μηχανική αντοχή: κατηγορία Β,  Αντοχή σε τριβή: κατηγορία Κ  
Προστασία από θάμβωση: κατηγορία Ν  
Προστασία από τηγμένα μέταλλα/θερμά υγρά: κατηγορία 9 
Πλαίσιο στήριξης οπτικού δίσκου: με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές 
έμμεσου αερισμού,  
Μηχανική αντοχή: κατηγορία Β 
Προστασία από υγρές χημικές ουσίες: κατηγορία 3, Προστασία από σκόνη: κατηγορία 4 

             Σήμανση:  στο πλαίσιο: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, Β-3-4 στον οπτικό δίσκο: 1-Β-Κ-Ν-9 
 Πρότυπα: ΕΝ-166 
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2.5. ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

 
Πεδίο χρήσης: σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες  
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος:  Υλικό κατασκευής: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές  Οπτική 
κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση) 
Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία (συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος): 6 
Βαθμός απορρόφησης ακτινοβολίας: 2 ή 2,5.  Αντοχή σε τριβή: κατηγορία Κ 
Βραχίονες: ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή Μηχανική αντοχή: κατηγορία F (κρούση 
χαμηλής ενέργειας) 

             Σήμανση: στους βραχίονες: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F 
στον οπτικό δίσκο: 1-6_2 (ή 6_2,5)-F-K 

 Πρότυπα: ΕΝ-166, ΕΝ-169 
 

 
2.6. ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΑΣ ΓΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 

 
Πεδίο χρήσης: σε συγκολλήσεις με αέρια  
Χαρακτηριστικά: Γυαλιά τύπου μάσκας, οι έγχρωμοι φακοί των οποίων μπορούν να 
ανασηκώνονται (τύπος flip-up)  όταν δεν γίνεται οξυγονοκόλληση.  
Οπτικός δίσκος : Υλικό κατασκευής: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές.  Οι οπτικοί δίσκοι θα 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.  
Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση) 
Βαθμός σκίασης: 4 έως 8 
Μηχανική αντοχή: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας)  
Πλαίσιο: Μηχανική αντοχή: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας)  
Σήμανση: στο πλαίσιο: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F 
στον οπτικό δίσκο: 1-F 

             Πρότυπα: ΕΝ-166, ΕΝ-175 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 

 

 
 

3.1. ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 
 

Πεδίο χρήσης: στους ηλεκτροσυγκολλητές   
Χαρακτηριστικά: Μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο με οπτικούς δίσκους που απορροφούν την 
ακτινοβολία των συγκολλήσεων.  Μπορούν να επιλεγούν είτε τύπος που στηρίζεται στο κεφάλι είτε 
τύπος που κρατιέται με το χέρι (ασπίδιο).  
Υλικό κατασκευής: fiberglass 
Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι θα πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η κατάλληλη 
σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την ένταση του ρεύματος. 
Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση) 
Βαθμός σκίασης: 9 έως 14 
Μηχανική αντοχή πλαισίου: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας) 

             Σήμανση: στο πλαίσιο: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F 
                 στον οπτικό δίσκο: 1- 9 έως 14 

             Πρότυπα: ΕΝ-166, ΕΝ-169, ΕΝ-175  
 
 
3.2. ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ αυτόματης σκίασης 

 
Πεδίο χρήσης: στους ηλεκτροσυγκολλητές   
Χαρακτηριστικά: ηλεκτρονική μάσκα στην οποία πριν από την έναρξη της συγκόλλησης, ο βαθμός 
σκίασης είναι χαμηλός (μεταξύ 3 και 5), επιτρέποντας στο χρήστη να βλέπει και με την έναρξη της 
συγκόλλησης θα μεταβάλλεται αυτόματα στον προκαθορισμένο βαθμό σκίασης (από 9 έως 13). 

             Σήμανση: στο πλαίσιο: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F 
                 στον οπτικό δίσκο: 1- 9 έως 14 
Πρότυπα: ΕΝ-166, ΕΝ-175, ΕΝ-379 

 
 
3.3. ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1 

 
Πεδίο χρήσης: σε εργασίες που απαιτούν προστασία από τη σκόνη π.χ. οικοδομικές εργασίες   
Χαρακτηριστικά: Μάσκα τύπου P (έναντι σωματιδίων λευκή), με ενσωματωμένο φίλτρο 
κατακράτησης σκόνης τύπου 1 (προστασία από μικρές συγκεντρώσεις ρύπων),  με διπλό ιμάντα 
προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πιγούνι  και βαλβίδα εκπνοής.  
Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό,  Συσκευασία: 20-30 τεμ. 

             Σήμανση: η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: CE, 
FF(=Filtering Facepiece)-P1, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, Κωδικός 
Εργαστηρίου Πιστοποίησης.  
Πρότυπα: ΕΝ-149 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ -ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ-ΛΟΙΠΑ 

 

 
 
4.1. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ  

 
Πεδίο χρήσης:  για εργασίες κοντά σε κινούμενα οχήματα (καθαριότητα , απορριμμάτοφόρα), στους 
απασχολούμενους με ασφαλτοστρώσεις, στη σήμανση οδών, στην ύδρευση/αποχέτευση, στους 
εργάτες κήπων. 
Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα  ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού 
φωτισμού, με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό ανακλαστικό υλικό.  
Υλικό κατασκευής: βαμβάκι έως (15%) και πολυεστέρας τουλάχιστον (85%) περιλαμβάνεται και η 
αναλογία 0% βαμβάκι και 100% πολυεστέρας. 

             Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί 2-2 (επιφάνεια 
ανακλαστικού υλικού – συντελεστής αντανάκλασης) και εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες   

 
Πρότυπα: ΕΝ-340, ΕΝ-471 

 
 

4.2. ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ 
 

Πεδίο χρήσης: στον καθαρισμό (πλύσιμο) των απορριμματοφόρων, οχημάτων, αυτοκινήτων και 
κάδων απορριμμάτων 
Χαρακτηριστικά: ποδιές από συνθετικό υλικό 

            Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής, 

εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες   
Πρότυπα: ΕΝ-340, ΕΝ-467 

 
 

4.3. ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 
 

Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους με συγκολλήσεις 
Χαρακτηριστικά:  ποδιές από ειδικά επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα)  

             Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής, 

εικονόσημο προστασίας από θερμότητα  
Πρότυπα: ΕΝ-470 

 
 

4.4. ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ μίας χρήσης 
 

Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους κήπους και τις απολυμάνσεις, 
στους απασχολούμενους με τις βαφές  
Χαρακτηριστικά: ενιαίες στολές (garment) από Tyvek ή ισοδύναμα υλικά που προστατεύουν από 
πιτσιλίσματα χημικών ουσιών και σκόνες, ενώ παράλληλα προστατεύουν επιτρέπουν την αναπνοή 
του δέρματος.  
Προστασία από χημικές ουσίες: 4: από αερολύματα (sprays), 5: από στερεά σωματίδια (σκόνες), 6: 
από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών. 
Σήμανση:  CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής, 

κωδικοί 4-5-6, εικονόσημο προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών  
Πρότυπα: ΕΝ-14605-4, ΕΝ-13034, ΕΝ 13982-1 

 
 

4.5. ΓΑΛΟΤΣΕΣ 
 

Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και τους υγρούς χώρους  
Χαρακτηριστικά: S5 - αδιάβροχο υπόδημα τύπου C(=μπότα) 2(=από συνθετικό υλικό), από 
αντιστατικό υλικό, αβλαβής, άνετη, σταθερή, με προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης έως 200 J,  
με κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, με προστατευτικό σόλας έναντι 
διάτρησης και αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις.    
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος 
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Πρότυπα: ΕΝ-344, ΕΝ-345 
4.6.       ΣΚΑΦΑΝΔΡΑ 

 
Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους στο καθαρισμό οχημάτων και κάδων απορριμμάτων  
Χαρακτηριστικά: S5 - αδιάβροχο υπόδημα τύπου Ε, από αντιστατικό υλικό, αβλαβής, άνετη, 
σταθερή, με προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης έως 200 J,  με κλειστή φτέρνα και τακούνι 
απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική 
σόλα με αυλακώσεις.    
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος 
Πρότυπα: ΕΝ-344, ΕΝ-345 

 
 
4.7.   ΑΡΒΥΛΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
Πεδίο χρήσης: σε όλους τους απασχολούμενους των τεχνικών συνεργείων ανεξαρτήτως εργασίας. 
Χαρακτηριστικά: υπόδημα τύπου Β(=ημιάρβυλο) 1(=από δέρμα), αδιάβροχο, από αντιστατικό 
υλικό, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, αβλαβές, άνετο, σταθερό, με προστατευτικό 
δακτύλων έναντι κρούσης έως 200 J,  με κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής 
ενέργειας, με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις.  
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, σύμβολο S3, στη 
σόλα oil resistant 
Πρότυπα: ΕΝ-344, ΕΝ-345 

 
 
4.8.   ΑΡΒΥΛΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

 
Πεδίο χρήσης: σε όλους τους απασχολούμενους των τεχνικών συνεργείων που έχουν να κάνουν με 
τον ηλεκτρισμό. 
Χαρακτηριστικά: υπόδημα τύπου Β(=ημιάρβυλο) 1(=από δέρμα), αδιάβροχο, από αντιστατικό 
υλικό, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, αβλαβές, άνετο, σταθερό, με προστατευτικό 
δακτύλων έναντι κρούσης έως 200 J,  με κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής 
ενέργειας, με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις καθώς 
και να έχει ανταπεξέλθει τη δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής 5kV.   
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, σύμβολο S3. 
Πρότυπα: ΕΝ-344, ΕΝ-345 

 
 
4.9.      ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ 
 

Πεδίο χρήσης: υποχρεωτικά όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 dB(A), και δυνητικά όπου ο 
θόρυβος υπερβαίνει τα 85 dB(A) για οκτάωρη έκθεση του εργαζομένου. 
Χαρακτηριστικά: κέλυφος και στεφάνη στήριξης στο κεφάλι με δυνατότητα αυξομείωσης .  
Ανθιδρωτικές επενδύσεις στους δακτύλιους που έρχονται σε επαφή με το έξω αυτί για να είναι πιο 
εύχρηστες. Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει υποχρεωτικά, διάγραμμα με την εξασθένιση 
του ακουόμενου ήχου ανά οκτάβα συχνοτήτων. Το διάγραμμα πρέπει να συγκριθεί με τα 
αποτελέσματα της μέτρησης ώστε η χρήση τους να αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο θόρυβο.   
Υλικό κατασκευής: κέλυφος από συνθετικό υλικό 
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής 
Πρότυπα: ΕΝ-352-1 

 
 

4.10.    ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 
 

Πεδίο χρήσης: στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες κήπων και τους 
κηπουρούς, στους απασχολούμενους με τα ασφαλτικά. (σε όλους τους εργαζόμενους στα τεχνικά 
συνεργεία)  
Χαρακτηριστικά: επίπεδα μηχανικών αντοχών: αδιαβροχοποίηση: 3, διαπνοή: 3, αντοχή στη 
διάσχιση: …, αντοχή στη διάτρηση: … 
Το σακάκι θα διαθέτει κουκούλα η οποία όταν δεν χρησιμοποιείται θα τοποθετείται σε θήκη στο πίσω 
μέρος της νιτσεράδας. Θα κλείνει με Velcro ή φερμουάρ, ή πρες μπουτόν και θα διαθέτει τσέπες 
εσωτερικές, εξωτερικές ή συνδυασμό τους.   
Το παντελόνι θα διαθέτει ελαστική μέση.   
Υλικό κατασκευής: nylon, pvc, polyester, PU (πολυουρεθάνη) ή συνδυασμός τους.  
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             Σήμανση: εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους    
             Πρότυπα: ΕΝ-343, ΕΝ-340 ΕΝ 471 
 
 
4.11. ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 
 

Πεδίο χρήσης: στους υδραυλικούς και στους εργάτες ύδρευσης αποχέτευσης 
Χαρακτηριστικά: Υλικό κατασκευής: εσωτερικά: από υλικό που επιτρέπει την αναπνοή του 
δέρματος, εξωτερικά από υλικό αντιολισθητικό, εύκαμπτο, ανθεκτικό στην τριβή και τις χημικές 
ουσίες.  Τα δύο άκρα των επιγονατίδων θα συνδέονται με δύο ζεύγη ιμάντων που θα κλείνουν με 
Velcro.  

 
 
4.12. ΚΑΠΕΛΑ τύπου jockey 
 

Πεδίο χρήσης: σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων 
Χαρακτηριστικά: Θα είναι τύπου jockey. 

             Υλικό κατασκευής: βαμβακερό 
 
 
4.13. ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ 
 

Πεδίο χρήσης: στους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων που εργάζονται περιοδικά σε μεγάλο 
ύψος (π.χ. καλαθοφόρο) 
Χαρακτηριστικά: αποτελούνται από:  
● Ολόσωμη εξάρτυση η οποία είναι σύστημα από ιμάντες που περικλείουν τα πόδια το στήθος και τη 
μέση και έχουν δακτυλίους σύνδεσης. 
● Ανακόπτη πτώσης επανατυλισσόμενο (μήκους έως 2,5 m), με αποσβεστήρα ενέργειας. 
● Κρίκος Ασφαλείας: από κράμα αλουμινίου, άνοιγμα τουλάχιστον 50 mm και αντοχή μεγαλύτερη 
από 15 kN  
Πρότυπα ΕΝ 361 για την εξάρτηση, ΕΝ 360 για τον ανακόπτη με αποσβεστήρα ενέργειας και ΕΝ 
362 για τον κρίκο. 
Σήμανση:  
● CE 
● Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος 
● Κωδικός διαπιστευμένου εργαστηρίου, αριθμός παρτίδας. 
 

 
4.14. ΑΝΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΚΟ 
 

Πεδίο χρήσης: στους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων που εργάζονται περιοδικά σε μεγάλο 
ύψος (π.χ. καλαθοφόρο) 
Χαρακτηριστικά: αποτελούνται από:  
● Ανακόπτη πτώσης επανατυλισσόμενο (μήκους έως 2,5 m), με αποσβεστήρα ενέργειας. 
● Κρίκος Ασφαλείας: από κράμα αλουμινίου, άνοιγμα τουλάχιστον 50 mm και αντοχή μεγαλύτερη 
από 15 kN  
Πρότυπα ΕΝ 360 για τον ανακόπτη με αποσβεστήρα ενέργειας και ΕΝ 362 για τον κρίκο. 
Σήμανση:  
● CE 
● Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος 
● Κωδικός διαπιστευμένου εργαστηρίου, αριθμός παρτίδας. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



10/13 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 ΑΛΛΑ  ΜΕΣΑ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

 
 

5.1.ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 1000V PH2 
 

Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με γάντια. 
Χαρακτηριστικά: μόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V.  
Σήμανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος κατασκευής, σήμα Διεθνούς 
Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900)   
Πρότυπα: ΕΝ-60900 Ε2 ( Εργασίες υπό τάση - Εργαλεία χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V 
εναλλασσόμενου ρεύματος και 1500 V συνεχούς ρεύματος) 
 
 

5.2.ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 1000V 4X100 
 

Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με γάντια. 
Χαρακτηριστικά: μόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V.  
Σήμανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος κατασκευής, σήμα Διεθνούς 
Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900)   
Πρότυπα: ΕΝ-60900 Ε2 ( Εργασίες υπό τάση - Εργαλεία χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V 
εναλλασσόμενου ρεύματος και 1500 V συνεχούς ρεύματος) 
 
 

5.3.ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 1000V 5,5X125 
 

Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με γάντια. 
Χαρακτηριστικά: μόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V.  
Σήμανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος κατασκευής, σήμα Διεθνούς 
Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900)   
Πρότυπα: ΕΝ-60900 Ε2 ( Εργασίες υπό τάση - Εργαλεία χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V 
εναλλασσόμενου ρεύματος και 1500 V συνεχούς ρεύματος) 
 
 

5.4.ΠΕΝΣΑ 1000V 180mm 
 

Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με γάντια. 
Χαρακτηριστικά: μόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V.  
Σήμανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος κατασκευής, σήμα Διεθνούς 
Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900)   
Πρότυπα: ΕΝ-60900 Ε2 ( Εργασίες υπό τάση - Εργαλεία χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V 
εναλλασσόμενου ρεύματος και 1500 V συνεχούς ρεύματος) 
 
 

5.5.ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΓΙΟΣ 1000V 180mm/4mm 
 

Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με γάντια. 
Χαρακτηριστικά: μόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V.  
Σήμανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος κατασκευής, σήμα Διεθνούς 
Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900)   
Πρότυπα: ΕΝ-60900 Ε2 ( Εργασίες υπό τάση - Εργαλεία χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V 
εναλλασσόμενου ρεύματος και 1500 V συνεχούς ρεύματος) 
 

 
5.6.ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
 

Πεδίο χρήσης: ως υλικά οδικής σήμανσης όπου είναι αναγκαίο να διακόπτεται η κυκλοφορία.   Θα 
είναι πλήρως ανακλαστικοί, με εναλλασσόμενους λευκούς και κόκκινους δακτυλίους. 
Χαρακτηριστικά: Υλικό κατασκευής: καουτσούκ ή PVC ή P.E.  
Διαστάσεις:  ύψος: 50 cm, βάρους 2,2 - 2,4 kg.   
Θα έχουν τετραγωνική βάση σχεδιασμένη με τρόπο που να διασφαλίζει απόλυτη ισορροπία και θα 
έχουν τη δυνατότητα τοποθέτησης ο ένας επάνω στον άλλο, με τρόπο που το συνολικό ύψος να μην 
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υπερβαίνει το 20% του αρχικού.  Στο επάνω μέρος θα υπάρχει οπή για τη μεταφορά και την 
εναπόθεσή τους.  
Χρωματισμός: η κόκκινη μη ανακλαστική επιφάνεια θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 
χρωματομετρικού συστήματος της CIE 15,2 (1986)  με πρότυπο φωτιστικό D65, γεωμετρία 45/0 με 
τις ακόλουθες τιμές συντεταγμένων:  
 

Χρώμα 1  2  3  4  
Παρ/ντας 

φωτειν/τας 
β 

 Χ Ψ Χ Ψ Χ Ψ Χ Ψ  

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

 
Ανακλαστική μεμβράνη:  θα είναι τύπου ΙΙ κατά την ΥΑ 16832 (ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 954/86).  
Σήμανση: (στη βάση) κατασκευαστής, αριθμός έγκρισης 
Πρότυπα: Επικόλληση ανακλαστικής μεμβράνης: σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου CENT C 226 N 
143 E (παρ.7.8) ή ισοδύναμο εθνικό πρότυπο. 
Κώνος: σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου CENT C 226 N 143 E (παρ.7.4, 7.5, 7.6)) ή ισοδύναμο εθνικό 
πρότυπο ως προς τις μηχανικές αντοχές.   
Έγκριση από αρχή κράτους-μέλους της Ε.Ε.  

 
 
5.7.ΦΛΟΓΟΠΑΓΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΣΕΤΙΛΙΝΗΣ 
 

Πεδίο χρήσης:  για τη δέσμευση της φλόγας από το εργαλείο οξυγονοκόλλησης προς τους 
ελαστικούς σωλήνες και τις φιάλες αερίων, έτσι ώστε να αποτραπούν οι εκρήξεις, οι πυρκαγιές και 
γενικά τα ατυχήματα.   
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά:  τα προσαρτήματα ασφαλείας θα πρέπει να μην απαιτούν 
συντήρηση για την καλή λειτουργία τους και να μην αχρηστεύονται ή να λειτουργούν πλημμελώς 
εξαιτίας επικαθήσεων.     
Κάθε ένα από αυτά θα πρέπει να επιτρέπει τη διέλευση αερίου όγκου 3.500-4.000 lt/h και να μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για όλα τα αέρια συγκολλήσεως/κοπής μετάλλων (οξυγόνο, ασετιλίνη, προπάνιο, 
υδρογόνο κλπ).  Το βάρος κάθε πλήρους προσαρτήματος ασφαλείας για συσκευές, μαζί με τα 
εξαρτήματά του, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 90 γραμμάρια το τεμάχιο. 
Οι εξωτερικές διαστάσεις του κυρίως σώματος πρέπει να είναι μικρές για να μην εμποδίζουν την 

εργασία (μήκος ≤65 cm,   max=25 mm.  
Το εξωτερικό περίβλημα των προσαρτημάτων θα πρέπει να είναι κυλινδρικό από σκληρό 
μεταλλιόκράμα και να αντέχει σε πίεση περίπου 500 Atm. 
Τα προσαρτήματα ασφαλείας θα πρέπει να είναι ανθεκτικά σε περισσότερες από 150 διαδοχικές 
εκρήξεις.  
Χαρακτηριστικά για συσκευές ασετιλίνης:  τα προσαρτήματα ασφαλείας έναντι επιστροφής της 
φλόγας ασετιλίνης τα οποία τοποθετούνται μεταξύ των ελαστικών των αερίων και του εργαλείου, θα 
φέρουν από την μια πλευρά (είσοδο αερίου) υποδοχή ελαστικού (ρουξούνι) για διάμετρο εσωτερική 
του ελαστικού 6,3 ή 9 mm και από τη άλλη (έξοδος προς εργαλείο) ρακόρ σύνδεσης με σπείρωμα 
αριστερόστροφο (1/4” ή 3/8”). Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,5 bars.  Θα περιλαμβάνουν διάταξη 
αντεπιστροφής αερίου για διάταξη σβέσης φλόγας (φλογοπαγίδα).  
Πρότυπα: ISO 5175 κατηγορία 1 (ΕΝ-730) 
 

 
5.8.ΦΛΟΓΟΠΑΓΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 
 

Πεδίο χρήσης:  για τη δέσμευση της φλόγας από το εργαλείο οξυγονοκόλλησης προς τους 
ελαστικούς σωλήνες και τις φιάλες αερίων, έτσι ώστε να αποτραπούν οι εκρήξεις, οι πυρκαγιές και 
γενικά τα ατυχήματα.   
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά:  τα προσαρτήματα ασφαλείας θα πρέπει να μην απαιτούν 
συντήρηση για την καλή λειτουργία τους και να μην αχρηστεύονται ή να λειτουργούν πλημμελώς 
εξαιτίας επικαθήσεων.     
Κάθε ένα από αυτά θα πρέπει να επιτρέπει τη διέλευση αερίου όγκου 3.500-4.000 lt/h και να μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για όλα τα αέρια συγκολλήσεως/κοπής μετάλλων (οξυγόνο, ασετιλίνη, προπάνιο, 
υδρογόνο κλπ).  Το βάρος κάθε πλήρους προσαρτήματος ασφαλείας για συσκευές, μαζί με τα 
εξαρτήματά του, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 90 γραμμάρια το τεμάχιο. 
Οι εξωτερικές διαστάσεις του κυρίως σώματος πρέπει να είναι μικρές για να μην εμποδίζουν την 

εργασία (μήκος ≤65 cm,   max=25 mm.  
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Το εξωτερικό περίβλημα των προσαρτημάτων θα πρέπει να είναι κυλινδρικό από σκληρό 
μεταλλιόκράμα και να αντέχει σε πίεση περίπου 500 Atm. 
Τα προσαρτήματα ασφαλείας θα πρέπει να είναι ανθεκτικά σε περισσότερες από 150 διαδοχικές 
εκρήξεις.  
Χαρακτηριστικά για συσκευές οξυγόνου: τα συστήματα ασφαλείας έναντι επιστροφής της φλόγας 
οξυγόνου τα οποία τοποθετούνται μεταξύ των ελαστικών των αερίων και του εργαλείου, θα φέρουν 
από τη μία πλευρά (είσοδο αερίου) υποδοχή ελαστικού (ρουξούνι) για διάμετρο εσωτερική του 
ελαστικού 9 mm και από τη άλλη (έξοδος προς εργαλείο) ρακόρ σύνδεσης με σπείρωμα 
δεξιόστροφο (1/4” ή 3/8”).  Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 20 bars. 
Θα περιλαμβάνουν διάταξη αντεπιστροφής αερίου για διάταξη σβέσης φλόγας (φλογοπαγίδα).  
Πρότυπα: ISO 5175 κατηγορία 1 (ΕΝ-730) 
 
 

5.9.ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΙΩΝ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΣΕΤΙΛΙΝΗΣ  
 

Πεδίο χρήσης:  για τη δέσμευση της φλόγας από το εργαλείο οξυγονοκόλλησης προς τους 
ελαστικούς σωλήνες και τις φιάλες αερίων, έτσι ώστε να αποτραπούν οι εκρήξεις, οι πυρκαγιές και 
γενικά τα ατυχήματα.   
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά:  τα προσαρτήματα ασφαλείας θα πρέπει να μην απαιτούν 
συντήρηση για την καλή λειτουργία τους και να μην αχρηστεύονται ή να λειτουργούν πλημμελώς 
εξαιτίας επικαθήσεων.     
Κάθε ένα από αυτά θα πρέπει να επιτρέπει τη διέλευση αερίου όγκου 3.500-4.000 lt/h και να μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για όλα τα αέρια συγκολλήσεως/κοπής μετάλλων (οξυγόνο, ασετιλίνη, προπάνιο, 
υδρογόνο κλπ).  Το βάρος κάθε πλήρους προσαρτήματος ασφαλείας για συσκευές, μαζί με τα 
εξαρτήματά του, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 90 γραμμάρια το τεμάχιο. 
Οι εξωτερικές διαστάσεις του κυρίως σώματος πρέπει να είναι μικρές για να μην εμποδίζουν την 

εργασία (μήκος ≤65 cm,   max=25 mm.  
Το εξωτερικό περίβλημα των προσαρτημάτων θα πρέπει να είναι κυλινδρικό από σκληρό 
μεταλλιόκράμα και να αντέχει σε πίεση περίπου 500 Atm. 
Τα προσαρτήματα ασφαλείας θα πρέπει να είναι ανθεκτικά σε περισσότερες από 150 διαδοχικές 
εκρήξεις.  
Χαρακτηριστικά για φιάλες ασετιλίνης:  τα προσαρτήματα ασφαλείας έναντι επιστροφής της 
φλόγας φιαλών ασετιλίνης, θα είναι αυτόματα, με σπείρωμα αριστερόστροφο Μ16*1,5 (ή το μέγεθος 
που θα αναφέρει η αίτηση.   Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,5 bars. 
Θα περιλαμβάνουν φίλτρο εισόδου, βαλβίδα αντεπιστροφής, φλογοπαγίδα, αυτόματη θερμική 
βαλβίδα διακοπής αερίου, αυτόματη βαλβίδα υπερπίεσης επαναφερόμενη με μοχλό ή περόνη, 
ανακουφιστική βαλβίδα ελαστικών σε περίπτωση εκρήξεως.   
Πρότυπα: ISO 5175 κατηγορία 1 (ΕΝ-730) 

 
 

5.10.     ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΙΩΝ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ  
 

Πεδίο χρήσης:  για τη δέσμευση της φλόγας από το εργαλείο οξυγονοκόλλησης προς τους 
ελαστικούς σωλήνες και τις φιάλες αερίων, έτσι ώστε να αποτραπούν οι εκρήξεις, οι πυρκαγιές και 
γενικά τα ατυχήματα.   
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά:  τα προσαρτήματα ασφαλείας θα πρέπει να μην απαιτούν 
συντήρηση για την καλή λειτουργία τους και να μην αχρηστεύονται ή να λειτουργούν πλημμελώς 
εξαιτίας επικαθήσεων.     
Κάθε ένα από αυτά θα πρέπει να επιτρέπει τη διέλευση αερίου όγκου 3.500-4.000 lt/h και να μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για όλα τα αέρια συγκολλήσεως/κοπής μετάλλων (οξυγόνο, ασετιλίνη, προπάνιο, 
υδρογόνο κλπ).  Το βάρος κάθε πλήρους προσαρτήματος ασφαλείας για συσκευές, μαζί με τα 
εξαρτήματά του, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 90 γραμμάρια το τεμάχιο. 
Οι εξωτερικές διαστάσεις του κυρίως σώματος πρέπει να είναι μικρές για να μην εμποδίζουν την 

εργασία (μήκος ≤65 cm,   max=25 mm.  
Το εξωτερικό περίβλημα των προσαρτημάτων θα πρέπει να είναι κυλινδρικό από σκληρό 
μεταλλιόκράμα και να αντέχει σε πίεση περίπου 500 Atm. 
Τα προσαρτήματα ασφαλείας θα πρέπει να είναι ανθεκτικά σε περισσότερες από 150 διαδοχικές 
εκρήξεις.  
Χαρακτηριστικά για φιάλες οξυγόνου:  τα προσαρτήματα ασφαλείας έναντι επιστροφής της 
φλόγας φιαλών οξυγόνου, θα είναι αυτόματα, με σπείρωμα δεξιόστροφο Μ16*1,5 (ή το μέγεθος που 
θα αναφέρει η αίτηση) . Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bars. 
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Θα περιλαμβάνουν φίλτρο εισόδου, βαλβίδα αντεπιστροφής, φλογοπαγίδα, αυτόματη θερμική 
βαλβίδα διακοπής αερίου, αυτόματη βαλβίδα υπερπίεσης επαναφερόμενη με μοχλό ή περόνη, 
ανακουφιστική βαλβίδα ελαστικών σε περίπτωση εκρήξεως 
Πρότυπα: ISO 5175 κατηγορία 1 (ΕΝ-730) 

 
 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

Τα ακριβή μεγέθη στα είδη ατομικής προστασίας θα δοθούν στον ανάδοχο μετά την κατακύρωση της 
προμήθειας, αναλυτικά για κάθε είδος.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει δείγματα στα διαθέσιμα 
μεγέθη προκειμένου οι εργαζόμενοι να καθορίσουν πιο είναι το καταλληλότερο για τον καθένα από αυτούς.  
 
 

Χανιά, Σεπτέμβριος 2014 
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