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ΜΕΛΕΣΘ 15/2022 

 

 

«ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΜΕΩΝ ΑΣΟΜΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ» 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 16.400,00 € 

 (20.336,00 € ΜΕ Φ.Π.Α. 24%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

α) υγγραφή Τποχρεώςεων 

β) Σεχνική Ζκθεςη 

γ) Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ 

δ) Ζντυπο Οικονομικήσ Προςφοράσ 

 

 

 

Καβάλα, Μάρτιοσ 2022 
 



 Σελίδα 2 από 25 

 

 

 

ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

«Προμήθεια μζςων ατομικήσ προςταςίασ» 

 
Άρθρο 1ο 

Αναθζτων φορζασ - Κφριοσ τησ προμήθειασ - τοιχεία επικοινωνίασ 
1.1. Ανακζτων φορζασ: Θ Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ Καβάλασ 

(Δ.Ε.Υ.Α.Κ.). 

1.2. Εργοδότθσ ι Κφριοσ τθσ προμικειασ: Θ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

1.3. Φορζασ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ : Θ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

1.4. Ρροϊςτάμενθ Αρχι: Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

1.5. Διευκφνουςα Υπθρεςία: Θ Διοικθτικι & Οικονομικι Υπθρεςία τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

1.6. Στοιχεία επικοινωνίασ: Διεφκυνςθ: Αγίου Τρφφωνα 14, Τ.Κ. 65201, Καβάλα 

Αρικμόσ τθλεφϊνου: 2510620350 

Αρικμόσ τθλεομοιοτυπίασ (fax): 2510620355 

Ιςτοςελίδα: www.deyakav.gr 

 

Άρθρο 2ο 
Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

2.1. Θ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ απ’ ευκείασ ανάκεςθσ τθσ «Ρρομικεια μζςων 
ατομικισ προςταςίασ» κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ 
Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», του ν.  3463/2006 όπωσ ιςχφει ςφμφωνα με τθν περ. (38) του άρκρου 377 του ν. 
4412/2016 και του ν. 1069/1980 (Φ.Ε.Κ. Α’ 191) «Ρερί κινιτρων διά τθν ίδρυςιν Επιχειριςεων 
Υδρεφςεωσ και Αποχετεφςεωσ». 

 

Άρθρο 3ο 
Αντικείμενο προμήθειασ - Προχπολογιςμόσ 

3.1. Θ παροφςα μελζτθ αφορά τθ δθμόςια ςφμβαςθ «Ρρομικεια μζςων ατομικισ 
προςταςίασ». 

3.2. Θ δαπάνθ για τθν προμικεια προεκτιμάται ςτο ποςό των δεκαζξι χιλιάδων 
τετρακοςίων ευρϊ (16.400,00 €) πλζον Φ.Ρ.Α. 24%, δθλαδι ςυνολικά ςτο ποςό των είκοςι 
χιλιάδων τριακοςίων τριάντα ζξι ευρϊ (20.336,00 €), θ οποία προβλζπεται να χρθματοδοτθκεί 
από ίδιεσ πιςτϊςεισ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ εξόδων τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οικονομικϊν ετϊν 
2022 και 2023 (Κ.Α. 60.02.00.0010 και Κ.Α. 54.00.00). 

 
 
 

http://www.deyakav.gr/
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Άρθρο 4ο 
Είδοσ τησ διαδικαςίασ - Κριτήρια ανάθεςησ 

4.1. Θ ςφναψθ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί μετά από 
τθ διαδικαςία τθσ απ’ ευκείασ ανάκεςθσ ςε τρίτο, με πρόςκλθςθ υποβολισ προςφορϊν, και 

κριτιρια ανάκεςθσ τθ δυνατότθτα καλισ και ζγκαιρθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ από τον 
ανάδοχο και τθν οικονομικι του προςφορά, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 328 του ν. 
4412/2016. 

 

Άρθρο 5ο 
Χρόνοσ και τόποσ διενζργειασ τησ διαδικαςίασ 

5.1. Θ καταλθκτικι θμερομθνία για τθν κατάκεςθ των προςφορϊν είναι θ 29/03/2022 
θμζρα Τρίτθ και ϊρα 12:00 π.μ. 

5.2. Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να κατακζςουν γραπτι ςφραγιςμζνθ προςφορά 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, ςτο πρωτόκολλο τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδόσ Αγίου Τρφφωνα 
14, 65201 Καβάλα. 

5.3. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν κα γίνεται 
αποδεκτι καμία προςφορά.  

 
Άρθρο 6ο 

Δικαίωμα ςυμμετοχήσ 
6.1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία για τθν ανάκεςθ ζχουν τα φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν, που αςκοφν δραςτθριότθτα ςχετικι με το αντικείμενο τθσ 
προμικειασ και είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α. κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ· 

β. κράτοσ - μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.)· 

γ. τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε 

κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

6.2. Θ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία για τθν ανάκεςθ προχποκζτει ότι ο ενδιαφερόμενοσ 
είναι πλιρωσ ενιμεροσ των τευχϊν τθσ παροφςασ μελζτθσ και ότι αποδζχεται όλουσ τουσ 
όρουσ ανεπιφφλακτα. Θ επίδοςθ τθσ προςφοράσ από τον ενδιαφερόμενο αποτελεί τεκμιριο 
ότι αυτόσ είχε και ζλαβε υπόψθ κατά τθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ του, τισ γενικζσ ςυνκικεσ τθσ 
προμικειασ ωσ και τα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ παροφςασ μελζτθσ. 

 

Άρθρο 7ο 
Ζγγραφα μελζτησ – Πρόςκληςη 

7.1. Τα ζγγραφα τθσ μελζτθσ ςυντάχτθκαν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 281 
του ν. 4412/2016. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ 

κακορίηεται ωσ κατωτζρω: 

α. Θ οικονομικι προςφορά. 

β. Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ. 

γ. Θ παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων. 

δ. Θ τεχνικι ζκκεςθ.  

ε. Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ τθσ προμικειασ (εφόςον ςυνταχκοφν). 
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7.2. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 330 του ν. 4412/2016, θ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 
ςυντάςςει και αποςτζλλει πρόςκλθςθ ςτουσ υποψιφιουσ αναδόχουσ για κατάκεςθ ζγγραφων 
προςφορϊν ςφμφωνα με τουσ όρουσ του άρκρου 5 τθσ παροφςασ. 

 

Άρθρο 8ο 
Γλώςςα ςφνταξησ των προςφορών 

8.1. Τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία για τθν ανάκεςθ και 
οι οικονομικζσ προςφορζσ ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

8.2. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ 
Χάγθσ τθσ 05/10/1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984.  

8.3. Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να 
υποβάλλονται εναλλακτικά ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ 
ςτθν ελλθνικι. 

 

Άρθρο 9ο 
Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ 

9.1. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 22 παρ. 84 και 86 του ν. 4441/2016 ο 
προςφζρων δεν απαιτείται να υποβάλλει μαηί με τθν προςφορά κανζνα δικαιολογθτικό. 

 

Άρθρο 10ο 
Εγγυήςεισ 

10.1. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 302 του ν. 4412/2016, οι ανακζτοντεσ 
φορείσ μποροφν να μθν απαιτιςουν εγγφθςθ ςυμμετοχισ και εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ από 
τουσ υποψιφιουσ αναδόχουσ. 

 
Άρθρο 11ο 

Τποβολή φακζλου προςφοράσ 
11.1. Κάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί να υποβάλει μόνο μία προςφορά θ οποία κα 

περιλαμβάνει το ςφνολο των ειδϊν τθσ προμικειασ. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν 
προςφορϊν. 

11.2. Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και 
ϊρα παραλαβισ των προςφορϊν.  

11.3. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, εξωτερικά του οποίου κα 
αναγράφεται ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα: 

 Θ λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ». 

 Θ επωνυμία του ανακζτοντοσ φορζα «Δ.Ε.Υ.Α.Κ.». 

 Ο τίτλοσ τθσ προμικειασ «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ». 

 Θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ 
προςφορϊν). 

 Τα ςτοιχεία του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα, (επωνυμία, διεφκυνςθ, 
τθλζφωνο, τθλεομοιοτυπία (fax) και θλεκτρονικι διεφκυνςθ (email)). 
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Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων πρζπει να αναγράφονται τα πλιρθ 
ςτοιχεία όλων των μελϊν τθσ, κακϊσ και τα ςτοιχεία του εκπροςϊπου τουσ. 

11.4. Ο φάκελοσ κάκε προςφοράσ πρζπει να περιλαμβάνει το ζντυπο οικονομικισ 

προςφοράσ τθσ παροφςασ μελζτθσ άρτια ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τον 
υποψιφιο ανάδοχο, κακϊσ και τα ζγγραφα / πιςτοποιθτικά που αναφζρονται ςτθν 
παράγραφο 1.8 τθσ τεχνικισ ζκκεςθσ. 

11.5. Θ οικονομικι προςφορά, δθλαδι θ προςφερόμενθ τιμι δίδεται ςε ευρϊ (€) και 
δεν πρζπει να υπερβαίνει τθν ςυνολικι αμοιβι τθσ προμικειασ, όπωσ αυτι αποτυπϊνεται ςτο 
τεφχοσ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ. Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων 
κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. ο οποίοσ αναγράφεται ξεχωριςτά.  

11.6. Στθν τιμι προςφοράσ του προμθκευτι κα ςυμπεριλαμβάνονται και τα ζξοδα 
μεταφοράσ των προςφερόμενων ειδϊν ςε κατάλλθλεσ ςυςκευαςίεσ από τον τόπο παραγωγισ 
τουσ μζχρι τθν αποκικθ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

  

Άρθρο 12ο 
Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών 

12.1. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από αυτόν που προβλζπεται ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

12.2. Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα κατά τθ διάταξθ του 
άρκρου 97 του ν. 4412/2016, για διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν, από τθν θμερομθνία 
υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

12.3. Ο προςφζρων δεν ζχει δικαίωμα να αποςφρει τθν προςφορά του ι μζροσ τθσ 
μετά τθν κατάκεςι τθσ, εφόςον αυτι είναι ςε ιςχφ. Σε περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ 
τθσ αποςυρκεί, ο προςφζρων κθρφςςεται ζκπτωτοσ και χάνει κάκε δικαίωμα για κατακφρωςθ. 

 

Άρθρο 13ο 
Δικαιολογητικά κατακφρωςησ 

13.1. Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο ανακζτων φορζασ ειδοποιεί εγγράφωσ 
τον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ ανάκεςθ (προςωρινόσ ανάδοχοσ), να 
υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ (αποδεικτικά μζςα) του άρκρου 80 του ν. 
4412/2016, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 
73 και 74 του ν. 4412/2016 και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των 
άρκρων 75 ζωσ 78 του ν. 4412/2016. 

13.2. Αυτά γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουκο τρόπο: 

α) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν παρ. 1 του άρκρου 73 και τθν περ. β’ τθσ παρ. 
4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 

υποβολι τουσ, 

 β) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016, 
εφόςον είναι εν ιςχφ κατά τον χρόνο υποβολισ τουσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν 
αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχουν εκδοκεί ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν προθγοφμενθ 
περίπτωςθ α’, 

γ) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν παρ. 2 του άρκρου 75 του ν. 4412/2016, περί 
κριτθρίων επιλογισ, τα αποδεικτικά ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ νομικϊν 
προςϊπων, και τα πιςτοποιθτικά αρμόδιασ αρχισ ςχετικά με τθν ονομαςτικοποίθςθ των 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art80
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art74
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art75
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μετοχϊν ςε περίπτωςθ ανωνφμων εταιρειϊν, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ εάν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ ζκδοςθσ αυτϊν 
προβλζπεται ςυγκεκριμζνοσ χρόνοσ ιςχφοσ και είναι ςε ιςχφ κατά τθν υποβολι τουσ, 

δ) οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι τουσ και 

ε) οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.  

13.3. Τα ζγγραφα του παρόντοσ υποβάλλονται ςφμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α’ 45) 
και τα άρκρα 13 και 15 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν 
ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ 

 
Άρθρο 14 ο 

Χρόνοσ - Σόποσ - Σρόποσ παράδοςησ 
14.1. Θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τισ διατάξεισ των άρκρων 200 ζωσ 215 

του ν. 4412/2016. 

14.2. Τόποσ παράδοςθσ τθσ προμικειασ ορίηεται θ αποκικθ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ., επί τθσ 

οδοφ Αγ. Τρφφωνα 14, Τ.Κ. 65201, Καβάλα. 

14.3. Τα περιγραφόμενα ςτθ μελζτθ είδθ τθσ προμικειασ κα παραδίδονται από τον 
ανάδοχο τμθματικά ςε ποςότθτεσ ανάλογα με τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  

14.4. Θ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. δεν υποχρεοφται να απορροφιςει το ςφνολο των ποςοτιτων τθσ 
προμικειασ. Εφόςον όμωσ κρικεί ςκόπιμθ θ απορρόφθςθ του ςυνόλου των ποςοτιτων, ο 
προμθκευτισ υποχρεοφται να ανταποκρικεί ςτθν απαίτθςθ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

14.5. Ο ανάδοχοσ οφείλει χωρίσ κακυςτζρθςθ να ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ τθσ 
προμικειασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ παροφςα μελζτθ. Θ παραλαβι των υλικϊν 
πραγματοποιείται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ν. 4412/2016. Θ παραλαβι των 

υλικϊν τθσ προμικειασ γίνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ., με τθν 
ζκδοςθ αντίςτοιχων πρωτοκόλλων παραλαβισ. Δεδομζνου ότι θ προμικεια κα γίνεται 
τμθματικά ςε ποςότθτεσ ανάλογεσ με τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ., κα ςυντάςςεται 
πρωτόκολλο παραλαβισ μετά τθν παράδοςθ τθσ κάκε τμθματικισ ποςότθτασ. Κατά τθ 
διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ 
(μακροςκοπικόσ, εργαςτθριακόσ, πρακτικι δοκιμαςία, κ.λπ.) και καλείται να παραςτεί, εφόςον 
το επικυμεί και ο ανάδοχοσ. Το κόςτοσ διενζργειασ των απαιτοφμενων ελζγχων επιβαρφνει τον 
προμθκευτι. Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ παραλαβισ, πρωτοβάκμιεσ 
ι δευτεροβάκμιεσ, κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ προμθκευτζσ. 

 
Άρθρο 15ο 

Σρόποσ πληρωμήσ 

15.1. Εφόςον ο ανάδοχοσ εκτελεί ορκά, ςφννομα και ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, τισ 
υποχρεϊςεισ του, εκδίδει τιμολόγιο πϊλθςθσ αγακϊν, για τα υλικά που ζχει παραδϊςει και 
παραλάβει θ αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και ζχει εκδϊςει για το λόγο αυτό το 
αντίςτοιχο πρωτόκολλο παραλαβισ. 

15.2. Θ πλθρωμι του τιμολογίου κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων 
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 4 του 
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άρκρου 200 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε 
ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

15.3. Θ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. κα εξοφλεί τθν απαίτθςθ του αναδόχου εντόσ ενενιντα (90) θμερϊν 

από τθν ζκδοςθ του αντίςτοιχου τιμολογίου και εφόςον ζχουν προςκομιςκεί τα νόμιμα 
δικαιολογθτικά. 

15.4. Τον ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ 
των ςυμβατικϊν υλικϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Καβάλα, 04-03-2022 

Ο Συντάξασ 
 
 
 
 
 

Χατηισ Γεϊργιοσ 
Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ Τ.Ε. 

Θεωρικθκε 
O Διευκυντισ 

Δ.Ο.Y. τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 
 
 

 
Σφλακίδθσ Στυλιανόσ 

Ρ.Ε. Οικονομικοφ  
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ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΘ 

«Προμήθεια μζςων ατομικήσ προςταςίασ» 
 

1.1. Ρροκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ ομαλι και απρόςκοπτθ εργαςία των 
εργαηομζνων τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. πρζπει να γίνει προμικεια κατάλλθλων μζςων ατομικισ 
προςταςίασ του προςωπικοφ όπωσ γυαλιά, μάςκεσ, προςωπίδεσ, ειδικά υποδιματα και 
ρουχιςμόσ, γάντια κ.α. κακϊσ και υλικϊν οδοςιμανςθσ όπωσ κϊνουσ, φανοφσ, ταινίεσ 
ςιμανςθσ κ.α. 

1.2. Τα υπό προμικεια είδθ κα πρζπει να πλθροφν ςτο ςφνολό τουσ τισ ςχετικζσ 
εκνικζσ προδιαγραφζσ (πρότυπα ΕΛΟΤ) και τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ (EN, ISO κ.α.). Θα 
πρζπει επίςθσ να ςυμμορφϊνονται με τθν κείμενθ νομοκεςία και ιδιαίτερα με τθν Κ.Υ.Α. 
53361/11-10-2006 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1503) κακϊσ και το Ρ.Δ. 396/94 (Φ.Ε.Κ. Α’ 220). 

1.3. Τα υπό προμικεια μζςα ατομικισ προςταςίασ κα πρζπει να είναι αρίςτθσ 
ποιότθτασ καταςκευισ, καταςκευαςμζνα από υλικά ανκεκτικά και μθ επιβλαβι για τθν υγεία 
του χριςτθ.  

1.4. Τα υπό προμικεια μζςα ατομικισ προςταςίασ κα πρζπει να φζρουν ςιμανςθ CE 
(Conformite Europeenne), εκτόσ αυτϊν που εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ από τισ 
αντίςτοιχεσ οδθγίεσ. Θ ςιμανςθ CE πρζπει να τοποκετείται με ορατό, ευανάγνωςτο και 
ανεξίτθλο τρόπο, βαςικά ςε κάκε είδοσ ι εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε με βάςθ τθν 
ακόλουκθ ςειρά προτεραιότθτασ: ςυςκευαςία / οδθγίεσ χριςθσ / πιςτοποιθτικό εγγφθςθσ. 

1.5. Κάκε προςφερόμενο είδοσ κα είναι ζτοιμο για χριςθ και κα ςυνοδεφεται από τα 
αντίςτοιχα μικροχλικά τα οποία και κα ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν τιμι προςφοράσ του 
αναδόχου. 

1.6. Τα ακριβι μεγζκθ ςτα υπό προμικεια μζςα ατομικισ προςταςίασ κα δοκοφν 
ςτον ανάδοχο μετά τθν κατακφρωςθ τθσ προμικειασ, αναλυτικά για κάκε είδοσ, με τθν τιμι 
προςφοράσ να παραμζνει αμετάβλθτθ ανεξαρτιτου μεγζκουσ. Σε κάκε περίπτωςθ κα υπάρχει 
δυνατότθτα, μετά τθν παραλαβι τθσ προμικειασ, αλλαγισ ςε μεγαλφτερο ι μικρότερο 
μζγεκοσ ςε ςυνεννόθςθ με τον ανάδοχο. 

1.7. Πλοι οι όροι και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ αποτελοφν ουςιϊδθ ςτοιχεία, τα 
οποία οφείλει να λάβει υπόψθ ο κάκε προςφζρων και να εναρμονίςει τθν προςφορά του. Με 
τθν υποβολι κάκε προςφοράσ κα υποβάλλονται όλα τα απαιτοφμενα ζγγραφα / 
πιςτοποιθτικά ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, τα ιςχφοντα πρότυπα και τισ απαιτιςεισ 
του παρόντα διαγωνιςμοφ. Αν θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ διαπιςτϊςει ότι δεν πλθροφνται οι 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ, απορρίπτει τθν κατατεκείςα προςφορά ωσ απαράδεκτθ. 

1.8. Με τθν υποβολι κάκε προςφοράσ κα υποβάλλονται και τα κάτωκι απαιτοφμενα 
ζγγραφα / πιςτοποιθτικά ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και τα ιςχφοντα πρότυπα: 

α. Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 του υποψιφιου αναδόχου, ςτθν οποία κα 
δθλϊνεται ότι όλα τα προςφερόμενα μζςα ατομικισ προςταςίασ πλθροφν τισ ςχετικζσ Εκνικζσ 
και Διεκνείσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, φζρουν ςιμανςθ CE (εκτόσ αυτϊν που εξαιροφνται τθσ 
υποχρζωςθσ αυτισ από τισ αντίςτοιχεσ οδθγίεσ) και καλφπτουν πλιρωσ όλεσ τισ απαιτιςεισ 
(τεχνικζσ προδιαγραφζσ, χαρακτθριςτικά κ.λπ.) τθσ παροφςασ μελζτθσ 15/2022 τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 
για τθν «Ρρομικεια μζςων ατομικισ προςταςίασ». 
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β. Τα επιμζρουσ ζντυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ (πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ CE, 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ κ.α.) των προςφερόμενων μζςων ατομικισ προςταςίασ του 
υποψιφιου αναδόχου κατ’ αντιςτοιχία με το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ του. 
Επιςθμαίνεται ότι τα ζντυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ υποβάλλονται με ευκφνθ του αναδόχου, 

ο οποίοσ με τθν υποβολι τουσ εγγυάται ότι αυτά είναι ζγκυρα και βρίςκονται ςε ιςχφ τόςο 
κατά τθν διάρκεια του διαγωνιςμοφ αλλά και για όλθ τθν διάρκεια τθσ προμικειασ. 

γ. Αναλυτικό κατάλογο με τα προςφερόμενα μζςα ατομικισ προςταςίασ κατ’ 
αντιςτοιχία με το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ του υποψιφιου αναδόχου, ςτον οποίο κα 
αναφζρονται τα πλιρθ ςτοιχεία των προςφερόμενων υλικϊν (καταςκευαςτισ, τφποσ, είδοσ, 
τεχνικά χαρακτθριςτικά κ.α.). Στο κατάλογο αυτό δφναται να επιςυνάπτονται τα τεχνικά 
φυλλάδια (prospectus) των προςφερόμενων ειδϊν. 

1.9. Κάκε παραδιδόμενο υλικό κα είναι πλιρεσ και κατάλλθλο για τθν χριςθ που 
προορίηεται και κα πλθρεί τουσ όρουσ τθσ προςφοράσ του αναδόχου χωρίσ καμία διαφορά ι 
απόκλιςθ από αυτοφσ. 

1.10. Τα προϊόντα κατά τθν παραλαβι τουσ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από 
ενδεδειγμζνα ζντυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ (πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ CE, πιςτοποιθτικά 
ποιότθτασ κ.α.) και από οδθγίεσ χριςθσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ δεν κα παραλαμβάνονται με 
υπαιτιότθτα του προμθκευτι. 

1.11. Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ από τθν υπογραφι του 
ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να 
παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ 
προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. 

1.12. Πλοι οι όροι και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ αποτελοφν 
ουςιϊδθ ςτοιχεία, τα οποία οφείλει να λάβει υπόψθ ο κάκε προςφζρων και να εναρμονίςει 
τθν προςφορά του. 

1.13. Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των υπό προμικεια μζςων ατομικισ προςταςίασ είναι 
οι κάτωκι: 

Σεχνικζσ προδιαγραφζσ 

Α. ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Α.1 Γυαλιά τροχοφ (προςταςίασ διάφανα) 
Χαρακτηριςτικά: Γυαλιά προςταςίασ κλειςτοφ τφπου με επίςτρωςθ φακϊν αντικαμβωτικι & 
αντιχαρακτικι και με αντοχι ζναντι τριβισ. Για εργαςίεσ ςτο φπαικρο τουσ κερινοφσ μινεσ, ςε 
εργαςίεσ που απαιτοφν προςταςία από χθμικζσ ουςίεσ (υγρζσ ι ςκόνεσ) και από μθχανικοφσ 
κινδφνουσ. Ρλαίςιο από ελαςτομερζσ υλικό TPU εξαιρετικισ αντοχισ. Αφρϊδεσ υλικό 
περιμετρικά του πλαιςίου για καλφτερθ και πιο άνετθ εφαρμογι κακϊσ και για απορρόφθςθ 
του ιδρϊτα. Κυρτόσ πανοραμικόσ διάφανοσ φακόσ με μεγάλο πανοραμικό οπτικό πεδίο. 
Εφκολθ και γριγορθ εφαρμογι με ρυκμιηόμενο ελαςτικό λουράκι. 
Πρότυπα: EN 166: 2001: (BT 3 4 - Optical class 1) / EN170: 2002: 2-1.2. 
   

Α.2 Γυαλιά οξυγονοκολλθτι 
Χαρακτηριςτικά: Ρροςταςία από οπτικι ακτινοβολία από εξοπλιςμό ςυγκόλλθςθσ 
ακετυλενίου. Ρλαςτικό πλαίςιο με 4 οπζσ εξαεριςμοφ. Εξοπλιςμζνα με ςτακεροφσ διαφανείσ 
φακοφσ και φακοφσ κάλυψθσ κλίμακασ 5. 
Πρότυπα: EN 166: 2001 (F, optical class 1) / EN 169: 2002 (Scale Νο5) / EN 175: 1995 (F). 
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Α.3 Γυαλιά με βραχίονεσ διάφανα 
Χαρακτηριςτικά:  Γυαλιά ανοιχτοφ τφπου για προςταςία από γρατηουνιζσ και ςωματίδια. Για 
εργαςίεσ που απαιτοφν προςταςία από μθχανικοφσ κινδφνουσ χαμθλισ επικινδυνότθτασ. 
Συμπαγισ ςχεδιαςμόσ χωρίσ μεταλλικά ςτοιχεία. Ρολυκαρβονικόσ φακόσ ελάχιςτου πάχουσ 
2,0mm. Κατάλλθλα για να φορεκοφν πάνω από γυαλιά οράςεωσ (μυωπίασ κ.τλ.). Ενιαίοσ 
φακόσ που προςφζρει καλι περιφερειακι όραςθ και ταιριάηει ςε κάκε πρόςωπο. Τμιματα 
εξαεριςμοφ ςτο πλάι. Διάτρθτοσ ςκελετόσ που επιτρζπει τθν χριςθ κορδονιοφ ςτιριξθσ. 
Ρροςταςία από θλιακι ακτινοβολία UV. 
Πρότυπα: ISO 9001, ΕΝ 166 FT OPTICAL CLASS 1, ΕΝ 170 2C - 1.2 
 
Α.4 Τηάμι μάςκασ θλεκτροςυγκολλθτι 
Χαρακτηριςτικά: Τα τηάμια των μαςκϊν θλεκτροςυγκολλθτϊν κα είναι με ςκίαςθ, διαςτάςεων 
110 x 90cm. 
Πρότυπα: DIN 11. 

 

Β. ΜΑΣΚΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΡΟΣΩΡΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Β.1 Μάςκα ςκόνθσ μιασ χριςεωσ 
Χαρακτηριςτικά: Μάςκα μιασ χριςθσ χωρίσ βαλβίδα κατθγορίασ FFP1 NRD. υκμιηόμενθ ςτθν 
περιοχι τθσ μφτθσ. Από υλικό 100% χωρίσ latex. 
Πρότυπα: ΕΝ 149: 2001 + Α1: 2009 - κατθγορία ΙΙΙ. 
  

Β.2 Μάςκα ςκόνθσ με βαλβίδα (FFP1D) 
Χαρακτηριςτικά: Μάςκα με ενςωματωμζνο φίλτρο κατακράτθςθσ ςκόνθσ από ςυνκετικό 
υλικό, με βαλβίδα εκπνοισ και με διπλό ιμάντα προςαρμογισ που κα καλφπτει μφτθ, ςτόμα 
και πιγοφνι, ςε κάκετο ςχιμα ϊςτε να διπλϊνει. 
Πρότυπα: ΕΝ 149: 2001 + Α1: 2009 - κατθγορία ΙΙΙ. 

 

Β.3 Μάςκα ενεργοφ άνκρακα με βαλβίδα (FFP2D) 
Χαρακτηριςτικά: Για εργαςίεσ που απαιτοφν προςταςία από ςκόνθ, ανακυμιάςεισ και 
χαμθλισ - μεςαίασ τοξικότθτασ ςτερεά και υγρά ςωματίδια και βιολογικοφσ παράγοντεσ με 
επίπεδο κινδφνου ομάδασ 2, όπωσ ςυλλογι απορριμμάτων, οδοκακαριςμό κ.α. Μάςκα με 
ςτρϊμα ενεργοφ άνκρακα ϊςτε να προςφζρει ανακοφφιςθ από οχλιςεισ και άςχθμεσ οςμζσ, 
με βαλβίδα εξαεριςμοφ τφπου Ventex Valve τθσ οποίασ θ διεφκυνςθ διαφυγισ κα είναι προσ 
τα κάτω, με ςχιμα που κα καλφπτει μφτθ, ςτόμα και πιγοφνι και κα εφαρμόηει άριςτα ςτο 
πρόςωπο χωρίσ μεταλλικό ζλαςμα και διπλό ιμάντα προςαρμογισ ρυκμιηόμενο και με 
κοφμπωμα. Αποτελεςματικι προςταςία για πολλζσ ςυνεχόμενεσ ϊρεσ με άνεςθ. Με 
τεχνολογία τφπου Duramesh ζτςι ϊςτε να διατθρεί το αρχικό τθσ ςχιμα. 
Πρότυπα: ΕΝ 149, FFP2. 
 

Β.4 Μάςκα ενεργοφ άνκρακα με βαλβίδα (FFP3) 
Χαρακτηριςτικά: Για εργαςίεσ που απαιτοφν προςταςία από ςκόνθ, ανακυμιάςεισ και 
χαμθλισ - μεςαίασ τοξικότθτασ ςτερεά και υγρά ςωματίδια και βιολογικοφσ παράγοντεσ με 
επίπεδο κινδφνου ομάδασ 2, όπωσ ςυλλογι απορριμμάτων, οδοκακαριςμό κ.α. Μάςκα με 
ςτρϊμα ενεργοφ άνκρακα ϊςτε να προςφζρει ανακοφφιςθ από οχλιςεισ και άςχθμεσ οςμζσ, 
με βαλβίδα εξαεριςμοφ τφπου Ventex Valve τθσ οποίασ θ διεφκυνςθ διαφυγισ κα είναι προσ 
τα κάτω, με ςχιμα που κα καλφπτει μφτθ, ςτόμα και πιγοφνι και κα εφαρμόηει άριςτα ςτο 
πρόςωπο χωρίσ μεταλλικό ζλαςμα και διπλό ιμάντα προςαρμογισ ρυκμιηόμενο και με 
κοφμπωμα. Αποτελεςματικι προςταςία για πολλζσ ςυνεχόμενεσ ϊρεσ με άνεςθ. Με 
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τεχνολογία τφπου Duramesh ζτςι ϊςτε να διατθρεί το αρχικό τθσ ςχιμα. 
Πρότυπα: ΕΝ 149, FFP3. 

 

Β.5 Μάςκα μιςοφ προςϊπου 
Χαρακτηριςτικά: Μάςκα προςταςίασ ψεκαςμοφ για εργαςίεσ με χθμικζσ ουςίεσ και 
μικροοργανιςμοφσ όπωσ ςε απορριμματοφόρα, κακαριότθτα, βαφζσ κ.α. Μάςκα θμίςεωσ 
προςϊπου. Καταςκευαςμζνθ από κερμοπλαςτικό ελαςτομερζσ υλικό (TPE) το οποίο 
παραμζνει μαλακό και ευχάριςτο για τον χριςτθ και είναι κατάλλθλο για τισ περιςςότερεσ 
εφαρμογζσ. Θ μάςκα κα ζχει κζςεισ για δφο φίλτρα προςταςίασ. Θ μάςκα κα πρζπει να 
καλφπτει κατά ελάχιςτο τθ μφτθ, το ςτόμα και το πθγοφνι. Θ μάςκα πρζπει να είναι πολφ 
ελαφριά, εφκολθ ςτθν χριςθ και να προςφζρει ελευκερία κινιςεων. Θ μάςκα κα πρζπει να 
ζχει εφκολθ ςυντιρθςθ και κακαριςμό. Θ μάςκα κα πρζπει να φζρει εφκολο ςφςτθμα 
τοποκζτθςθσ φίλτρων τφπου EasyLock (εφκολθ τοποκζτθςθ φίλτρου χωρίσ να χρειάηεται 
ςφνδεςμοσ μεταξφ των διαφορετικϊν φίλτρων - κουμπϊνουν μεταξφ τουσ). Θ μάςκα κα πρζπει 
να φζρει ειδικό λουράκι ζτςι ϊςτε να παραμζνει κρεμαςμζνθ από τον λαιμό κατά τθν διάρκεια 
διαλλείματοσ και να επανζρχεται εφκολα ςτθν αρχικι τθσ κζςθ μόλισ ξεκινιςει θ εργαςία. 

Πρότυπα: ΕΝ 140.  
 
Β.6 Φίλτρα αερίων (ςειρά MOLDEX 7002) 
Χαρακτηριςτικά: Φίλτρα αερίων με κωδικοφσ Α1 3. 
Βάροσ φίλτρου / τεμάχιο: Α1Β1Κ1 - 67gr.  

Πρότυπα: EN 14387.  
 
Β.7 Ρροςωπίδα αςφαλείασ με ςιτα 
Χαρακτηριςτικά: Οπτικόσ δίςκοσ με μεταλλικό πλζγμα του οποίου θ προςαρμογι ςτο κεφάλι 
επιτυγχάνεται με ειδικό ςτιριγμα. 
Πρότυπα: ΕΝ 1731, ςιμανςθ CE, καταςκευαςτισ, F: μθχανικι αντοχι ςτο ςτιριγμα.  
 
Β.8 Ρροςωπίδα αςφαλείασ με διάφανθ αςπίδα 
Χαρακτηριςτικά: Οπτικόσ δίςκοσ, με προςταςία ζναντι υγρϊν ουςιϊν, επαρκι μθχανικι 
αντοχι και με αντοχι ζναντι τθσ τριβισ και τθσ κάμβωςθσ. Θ προςαρμογι ςτο κεφάλι 
επιτυγχάνεται με ειδικό ςτιριγμα. 
Πρότυπα ΕΝ 166, ςιμανςθ CE, καταςκευαςτισ, F: μθχανικι αντοχι, οπτικόσ δίςκοσ 1: οπτικι 
κλάςθ. 
 
Β.9 Μάςκα χειρουργικι μιασ χριςθσ (COVID-19) 
Χαρακτηριςτικά: Μάςκα μιασ χριςθσ τριϊν ςτρϊςεων από πολυπροπυλζνιο.  
Μζγεκοσ: Ενθλίκων.  
Συςκευαςία: Κουτί 50 τεμαχίων. 
Πρότυπα: EN 14683: 2019. 

 
Β.10 Μάςκα FFP2 / ΚΝ-95 (COVID-19) 
Χαρακτηριςτικά: Μάςκα προςταςίασ, μιασ χριςθσ, χωρίσ βαλβίδα, με επίπεδο προςταςίασ 
FFP2 NR. 
Μζγεκοσ: Ενθλίκων. 
Συςκευαςία: Κουτί 20 τεμαχίων. 
Πρότυπα: CE 2233, EN 149: 2001+ A1: 2009  
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Γ. ΥΡΟΔΘΜΑΤΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΕΓΑΣΙΑΣ) 

Γ.1 Μποτάκια εργαςίασ - αςφαλείασ (απλά) 
Χαρακτηριςτικά: Δερμάτινο άνω τμιμα, εςωτερικι επζνδυςθ από πολυεςτζρα, αποςπϊμενοσ 
πάτοσ, μεταλλικό προςτατευτικό ςτα δάκτυλα και ςτθν ςόλα, απορρόφθςθ ενζργειασ ςτθν 
φτζρνα, ςόλα από διπλισ πυκνότθτασ πολυουρεκάνθ. Κατθγορία S3: προςταςία δακτφλων + 
προςταςία πζλματοσ + αδιάβροχο. 
Πρότυπα: ςιμανςθ CE, UNI EN ISO 20345:2011 S3 SRC. 

 

Γ.2 Μποτάκια εργαςίασ - αςφαλείασ 
Χαρακτηριςτικά: Δερμάτινο θμιάρβυλο χωρίσ μζταλλο, με φψοσ που να προςτατεφει τα 
ςφυρά. Αδιάβροχο, μαφρου χρϊματοσ, από δζρμα ελάχιςτου πάχουσ 1,8mm, με επζνδυςθ 
από διακλαςτικό φφαςμα για επιπλζον προςταςία από το νερό και με επιπλζον επζνδυςθ ςτο 
τακοφνι με δζρμα ελάχιςτου πάχουσ 1,8mm. Ψθλότερο μπροςτά και πίςω για να διευκολφνει 
τον χριςτθ ςτο περπάτθμα. Απορρόφθςθ κραδαςμϊν ςτθν περιοχι τθσ φτζρνασ. Ειδικό τμιμα 
ςτισ άκρεσ (μπροςτά και πίςω) για κορυφαία πρόςφυςθ. Ειδικό ςθμείο κάμψθσ για εργαςίεσ 
κατά τισ οποίεσ ο χριςτθσ είναι ςτα γόνατα ι / και με λυγιςμζνο το πζλμα. Με ανακλαςτικζσ 
λεπτομζρειεσ. 
Πρότυπα:  ςιμανςθ CE, UNI EN ISO 20345: 2012 S3 SRC. 

 
Γ.3 Μποτάκια θλεκτρολόγων 
Χαρακτηριςτικά: Δερμάτινο θμιάρβυλο χωρίσ μζταλλο, με φψοσ που να προςτατεφει τα 
ςφυρά. Αδιάβροχο, μαφρου χρϊματοσ, από δζρμα ελάχιςτου πάχουσ 1,8mm, με επζνδυςθ 
από διακλαςτικό φφαςμα για επιπλζον προςταςία από το νερό και με επιπλζον επζνδυςθ ςτο 
τακοφνι με δζρμα ελάχιςτου πάχουσ 1,8mm. Με μαλακι επζνδυςθ μεμβράνθσ, που να 
προςφζρει πολφ καλι αντοχι ςτθν εφίδρωςθ και ςτθν τριβι. Με προςτατευτικό κάλυμμα 
δακτφλων από πολυμερζσ ςυνκετικό, μθ - κερμικό υλικό ςφμφωνα με το πρότυπο  EN 12568, 
αντοχισ 200J. Με αντιςτατικι ςόλα πολυουρεκάνθσ διπλισ πυκνότθτασ και μονωτικό λάςτιχο, 
ανκεκτικι ςτθν υδρόλυςθ κατά ISO 5423: 1992, ςτουσ υδρογονάνκρακεσ, ςτθν τριβι και 
παράλλθλα, ανκεκτικι ςτουσ κραδαςμοφσ και αντιολιςκθτικι (anti-shock & anti-slipping SRC). 
Θ ςόλα κα πρζπει να αντζχει ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ (επαφι ζωσ 300οC) και να προςφζρει 
προςταςία από τθν δίοδο ςτατικοφ θλεκτριςμοφ τάςθσ ζωσ 1.000V - MΩ > 1.000. Windtex: 
Ελαφριά μεμβράνθ ρφκμιςθσ τθσ κερμότθτασ που εμποδίηει τον αζρα και το νερό να 
ειςζλκουν ςτο εςωτερικό και ταυτόχρονα ζχει εξαιρετικζσ ιδιότθτεσ διαπνοισ και διατθρεί 
αμετάβλθτο το μικροκλίμα μεταξφ του δζρματοσ και του υφάςματοσ. Με αφαιροφμενουσ, 
ανατομικοφσ, με αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ και διαπνοι, πάτουσ και με μαλακι, γεμιςμζνθ 
γλϊςςα με επζνδυςθ. Αντοχι ςτο κρφο ζωσ -17°C. Το κάτω μζροσ του παπουτςιοφ κα πρζπει 
να προςφζρει θλεκτρικι αντίςταςθ ζναντι τάςθσ ζωσ 1.000V – MΩ > 1.000. Θλεκτρικι 
αντίςταςθ: CSA Z195 - 14 - 1kV / sec - τάςθ 20.000V / 60hz - διάρκεια 1 λεπτό. Θλεκτρικι 
αντίςταςθ: ASTM F2413 - 11 - 1kV / sec - τάςθ 20.000V / 60hz - διάρκεια 1 λεπτό. 
Πρότυπα: EN ISO 20345: 2012, ςιμανςθ CE, καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ 
καταςκευισ, μζγεκοσ, ςφμβολο SB FO E P CI HI WRU HRO. 

 

Γ.4 Μποτάκια θλεκτρολόγων αντικραδαςμικά 
Χαρακτηριςτικά: Δερμάτινο θμιάρβυλο χωρίσ μζταλλο, με φψοσ που να προςτατεφει τα 
ςφυρά. Αδιάβροχο, μαφρου χρϊματοσ, από δζρμα ελάχιςτου πάχουσ 1,8mm με επζνδυςθ από 
διακλαςτικό φφαςμα για επιπλζον προςταςία από το νερό. Με αντιςτατικι ςόλα 3 ςτρωμάτων 
πολυουρεκάνθσ, ανκεκτικι ςτθν υδρόλυςθ κατά ISO 5423: 1992, ςτουσ υδρογονάνκρακεσ, 
ςτθν τριβι και παράλλθλα, ανκεκτικι ςτουσ κραδαςμοφσ και αντιολιςκθτικι (anti-shock & 
anti-slipping SRC). Με ενδιάμεςθ ςόλα, ελαςτικι, μθ κερμικι, αντιιδρωτικι από ςυνκετικό 
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φφαςμα, με προςταςία κατά τθσ διάτρθςθσ, ςφμφωνθ με το πρότυπο EN 12568. Με 
αφαιροφμενουσ, ανατομικοφσ, με αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ, διαπνοι και αντιμικροβιακι 
προςταςία, πάτουσ, που να διακζτουν  λειτουργία "μνιμθσ" του ςχιματοσ του ποδιοφ, και με 
μαλακι, γεμιςμζνθ γλϊςςα με επζνδυςθ. Με προςτατευτικό κάλυμμα δακτφλων από 
πολυμερζσ ςυνκετικό, μθ - κερμικό υλικό ςφμφωνα με το EN 12568, αντοχισ 200J. Επιπλζον, θ 
ςόλα κα πρζπει να αντζχει ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ (επαφι ζωσ 300οC) και να προςφζρει 
προςταςία από τθν δίοδο ςτατικοφ θλεκτριςμοφ τάςθσ ζωσ 1.000V - MΩ > 1.000. Αντοχι ςτο 
κρφο ζωσ -17°C. Το κάτω μζροσ του παπουτςιοφ κα πρζπει να προςφζρει θλεκτρικι αντίςταςθ 
ζναντι τάςθσ ζωσ 1.000V - MΩ > 1.000. Θλεκτρικι αντίςταςθ: CSA Z195 - 14 - 1kV / sec - τάςθ 
20.000V / 60hz - διάρκεια 1 λεπτό. Θλεκτρικι αντίςταςθ: ASTM F2413 - 11 - 1kV / sec - τάςθ 
20.000V / 60hz - διάρκεια 1 λεπτό.  
Πρότυπα: EN ISO 20345: 2012, ςιμανςθ CE, καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ 
καταςκευισ, μζγεκοσ, ςφμβολο SB FO E P CI HI WRU HRO. 
 

Γ.5 Μποτάκια αςφαλτόςτρωςθσ 
Χαρακτηριςτικά: Δερμάτινο θμιάρβυλο χωρίσ μζταλλο, με φψοσ που να προςτατεφει τα 

ςφυρά. Αδιάβροχο, από δζρμα ελάχιςτου πάχουσ 1,8mm με επζνδυςθ από διακλαςτικό 
φφαςμα για επιπλζον προςταςία από το νερό και με επιπλζον επζνδυςθ ςτο τακοφνι με δζρμα 
ελάχιςτου πάχουσ 1,8mm. Με μαλακι επζνδυςθ μεμβράνθσ, που να προςφζρει πολφ καλι 

αντοχι ςτθν εφίδρωςθ και ςτθν τριβι. Με προςτατευτικό κάλυμμα δακτφλων από πολυμερζσ 
ςυνκετικό, μθ - κερμικό υλικό ςφμφωνα με το πρότυπο  EN 12568, αντοχισ 200J. Με 
αντιςτατικι ςόλα πολυουρεκάνθσ διπλισ πυκνότθτασ και μονωτικό λάςτιχο, ανκεκτικι ςτθν 
υδρόλυςθ κατά ISO 5423: 1992, ςτουσ υδρογονάνκρακεσ, ςτθν τριβι και παράλλθλα, 
ανκεκτικι ςτουσ κραδαςμοφσ και αντιολιςκθτικι (anti-shock & anti-slipping SRC). Επιπλζον, θ 
ςόλα να αντζχει ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ (επαφι ζωσ 300οC).  
Πρότυπα: EN ISO 20345: 2012, ςιμανςθ CE, καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ 
καταςκευισ, μζγεκοσ, ςφμβολο S3 CI HI WR HRO SRC.  

 

Γ.6 Υποδιματα εργαςίασ αντικραδαςμικά 
Χαρακτηριςτικά: Χαμθλό παποφτςι μαφρου χρϊματοσ με ςυνκετικό προςτατευτικό. Ειδικό 
MicroWash υλικό από μικροίνεσ (40% χαμθλότερο βάροσ από το φυςικό δζρμα), απαλλαγμζνο 
από χρϊμιο, εξαιρετικισ διαπνοισ, μελετθμζνο για να εξαςφαλίςει τθ μζγιςτθ άνεςθ ςτουσ 
ανκρϊπουσ που εργάηονται πολλζσ ϊρεσ ςε πολφ υγρι επιφάνεια. Φινίριςμα από 
πολυουρεκάνθ με κόκκουσ που δίνει τθν αίςκθςθ δζρματοσ και εγγυάται τθν πλιρθ διαπνοι 
του ποδιοφ και τθν πλιρθ αντοχι ςτα οξζα (π.χ. ελαϊκό οξφ, λιπαρά οξζα κ.α). Να πλζνετε ςε 
χαμθλοφσ βακμοφσ με νερό και ουδζτερο φυςικό ςαποφνι. Με μαλακι επζνδυςθ, που να 
προςφζρει πολφ καλι αντοχι ςτθν εφίδρωςθ και ςτθν τριβι, ομοιογενι διαπνοι και 
αντιμικροβιακι προςταςία. Με προςτατευτικό κάλυμμα δακτφλων από πολυμερζσ ςυνκετικό, 
μθ - κερμικό υλικό ςφμφωνα με το πρότυπο  EN 12568, αντοχισ 200J. Με αντιςτατικι ςόλα με 
3 διαφορετικά ςτρϊματα πολυουρεκάνθσ, ανκεκτικι ςτθν υδρόλυςθ κατά ISO 5423: 1992, 
ςτουσ υδρογονάνκρακεσ, ςτθν τριβι και παράλλθλα, ανκεκτικι ςτουσ κραδαςμοφσ και 
αντιολιςκθτικι (anti-shock & anti-slipping SRC). Με ενδιάμεςθ ςόλα, ελαςτικι, μθ κερμικι, 
αντιιδρωτικι από ςυνκετικό φφαςμα, με προςταςία κατά τθσ διάτρθςθσ, ςφμφωνθ με το 
πρότυπο EN 12568. Με αφαιροφμενουσ, ανατομικοφσ, με αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ, διαπνοι και 
αντιμικροβιακι προςταςία, πάτουσ, που να διακζτουν  λειτουργία "μνιμθσ" του ςχιματοσ του 
ποδιοφ, και με μαλακι, γεμιςμζνθ γλϊςςα με επζνδυςθ. 
Πρότυπα:  ςιμανςθ CE, UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC. 
 
Γ.7 Υποδιματα εργαςίασ  
Χαρακτηριςτικά: Χαμθλό παποφτςι μαφρου χρϊματοσ με ςυνκετικό προςτατευτικό. 
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Εξαιρετικισ διαπνοισ, με ειδικό τεχνικό φφαςμα ςτο άνω τμιμα ελάχιςτου πάχουσ 1,8mm. Με 
μαλακι επζνδυςθ, που να προςφζρει πολφ καλι αντοχι ςτθν εφίδρωςθ και ςτθν τριβι, 
ομοιογενι διαπνοι και αντιμικροβιακι προςταςία. Με προςτατευτικό κάλυμμα δακτφλων από 
πολυμερζσ ςυνκετικό, μθ - κερμικό υλικό ςφμφωνα με EN 12568, αντοχισ 200J. Με 
αντιςτατικι ςόλα με 3 διαφορετικϊν ςτρωμάτων πολυουρεκάνθσ, ανκεκτικι ςτθν υδρόλυςθ 
κατά ISO 5423: 1992, ςτουσ υδρογονάνκρακεσ, ςτθν τριβι και παράλλθλα, ανκεκτικι ςτουσ 
κραδαςμοφσ και αντιολιςκθτικι (anti-shock & anti-slipping SRC), που να εξαςφαλίηει άνεςθ και 
να εγγυάται καλφτερθ ςτακερότθτα. Με ενδιάμεςθ ςόλα, ελαςτικι, μθ κερμικι, αντιιδρωτικι 
από ςυνκετικό φφαςμα, με προςταςία κατά τθσ διάτρθςθσ, ςφμφωνθ με το πρότυπο EN 
12568. Με αφαιροφμενουσ, ανατομικοφσ, με αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ, διαπνοι και 
αντιμικροβιακι προςταςία, πάτουσ, που να διακζτουν  λειτουργία "μνιμθσ" του ςχιματοσ του 
ποδιοφ, και με μαλακι, γεμιςμζνθ γλϊςςα με επζνδυςθ.  
Πρότυπα:  ςιμανςθ CE, UNI EN ISO 20345: 2012 S1P SRC. 
 

Γ.8 Γαλότςεσ εργαςίασ - αςφαλείασ 
Χαρακτηριςτικά: Γαλότςεσ αςφαλείασ PVC για απόλυτθ προςταςία από το νερό. Κάλυμμα των 
δακτφλων αντοχισ 200J από χάλυβα ςφμφωνα με EN 12568. Σόλα PVC,  αντιςτατικι, ανκεκτικι 
ςε υδρογονάνκρακεσ, αντιολιςκθτικι, anti - shock + anti - slipping SRA. Ενδεικτικό φψοσ: 
38,5cm. 
Πρότυπα: ςιμανςθ CE, EN ISO 20345: 2011 S5 SRA. 
 

Δ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΥΧΙΣΜΟΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 

Δ.1 Αδιάβροχο κοςτοφμι 
Χαρακτηριςτικά: Το παντελόνι κα διακζτει ελαςτικι μζςθ. Το ςακάκι, ςτακερι κουκοφλα που 
τυλίγεται μζςα ςτο κολάρο και είναι ρυκμιηόμενθ με κορδόνι. Κλείςιμο με φερμουάρ και 
πτερφγιο κάλυψθσ που αςφαλίηει με κουμπιά, δφο μπροςτινζσ τςζπεσ με πτερφγιο κάλυψθσ, 
κορδόνι ςτθν μζςθ, με τμιμα εξαεριςμοφ ςτθν πλάτθ, καταςκευι από 80% pvc και 20%  
polyester. Κίτρινου χρϊματοσ. 
Πρότυπα: ςιμανςθ CE (MR Minor Risks). 
 

Δ.2 Αδιάβροχθ καμπαρντίνα 
Χαρακτηριςτικά: Αδιάβροχθ καπαρντίνα κατάλλθλθ για προςταςία από τθν βροχι και τισ 
άςχθμεσ καιρικζσ ςυνκικεσ. Κατάλλθλθ για κάκε εργαςία και για κάκε περίςταςθ όπου 
χρειάηεται προςταςία από τθν βροχι. Ρολυεςτζρασ με αδιάβροχθ επίςτρωςθ από PVC. Με 
ςτακερι αποκθκεφςιμθ κουκοφλα. Μπροςτινό κλείςιμο με φερμουάρ και πτερφγιο 
κάλυψθσ. Μπροςτινζσ εξωτερικζσ τςζπεσ με πτερφγιο κάλυψθσ. Μανίκια υκμιηόμενα ςτουσ 
καρποφσ με οπζσ εξαεριςμοφ κάτω από τον βραχίονα για καλφτερο αεριςμό. Με αεριηόμενο 
τμιμα ςτθν πλάτθ. Καταςκευαςμζνθ από ελαφρφ και απαλό υλικό με άψογο φινίριςμα. 
Κίτρινου χρϊματοσ.  
Πρότυπα: ςιμανςθ CE (MR Minor Risks). 

 

Δ.3 Αδιάβροχθ ολόςωμθ φόρμα 
Χαρακτηριςτικά: Μζγιςτθ προςταςία από τισ άςχθμεσ καιρικζσ ςυνκικεσ. Κατάλλθλθ για 
κάκε εργαςία και για κάκε περίςταςθ όπου χρειάηεται προςταςία από τθν βροχι. 
Ρολυεςτζρασ με αδιάβροχθ επίςτρωςθ από πολυουρεκάνθ PU. Αδιάβροχο φερμουάρ δφο 
δρόμων με πτερφγιο κάλυψθσ. Διπλό φερμουάρ από τον λαιμό μζχρι τα κάτω άκρα. 
υκμιηόμενα ςτο τελείωμα των ποδιϊν με κουμπιά. Κουκοφλα που αποκθκεφεται μζςα ςτο 
κολάρο, με κορδόνι. Ελαςτικζσ μανςζτεσ με επιπλζον εςωτερικι προςταςία από τον αζρα. 
Σφραγιςμζνεσ ραφζσ. Κίτρινου χρϊματοσ. 
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Πρότυπα: EN 343 κατθγορία 3:1. 
 

Δ.4 Φόρμα ολόςωμθ μιασ χριςεωσ 
Χαρακτηριςτικά: Ενιαία ςτολι (garment) από Tyvek ι ιςοδφναμα υλικά που προςτατεφουν 
από πιτςιλίςματα χθμικϊν ουςιϊν και ςκόνεσ, ενϊ παράλλθλα επιτρζπουν τθν αναπνοι του 
δζρματοσ. Για τουσ απαςχολοφμενουσ ςτισ βαφζσ και ςτουσ ψεκαςμοφσ (κιποι, απολυμάνςεισ 
κ.α.). 
Πρότυπα: ΕΝ 340, ΕΝ 463, ςιμανςθ CE, καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, εργαςτιριο 
πιςτοποίθςθσ, ζτοσ καταςκευισ, κωδικοί 4 (προςταςία από αερολφματα), 5 (προςταςία από 
ςκόνεσ) και 6 (προςταςία από πιτςιλίςματα υγρϊν ουςιϊν). 
 
Δ.5 Γιλζκο φωςφοριηζ 
Χαρακτηριςτικά: Γιλζκο με ζντονα διακρινόμενο χρϊμα  ακόμα και ςε ςυνκικεσ χαμθλοφ 
φωτιςμοφ, με δφο οριηόντιεσ λωρίδεσ από ειδικό ανακλαςτικό υλικό και κα φζρει το λογότυπο 
τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Υλικό καταςκευισ: 100% πολυεςτζρασ. Για εργαςίεσ επί των οδϊν, κοντά ςε 
κινοφμενα οχιματα, ςτουσ απαςχολοφμενουσ ςτισ αςφαλτοςτρϊςεισ, ςτθ ςιμανςθ οδϊν, για 
τα τεχνικά ςυνεργεία κ.α. 
Πρότυπα: EN ISO 13688: 2013, EN ISO 20471: 2013 Class 2. 

 

Δ.6 Σακάκι θλεκτροςυγκολλθτι 
Χαρακτηριςτικά: Τα ςακάκια θλεκτροςυγκολλθτι κα είναι από πυρίμαχο φυςικό δζρμα, κα 
κλείνουν με κουμπιά κάτω από δερμάτινο πτερφγιο, ραμμζνα με κλωςτζσ kevlar και ςθκωμζνο 
κολάρο. 
Πρότυπα: EN ISO 13688: 2013, EN ISO 11611: 2007 (1/2 A1). 
 
Δ.7 Ροδιά θλεκτροςυγκολλθτι 
Χαρακτηριςτικά: Οι ποδιζσ θλεκτροςυγκολλθτι κα είναι από υδρόφοβο και πυρίμαχο φυςικό 
δζρμα, ραμμζνεσ με κλωςτζσ kevlar, με δερμάτινο λουρί γφρω από το λαιμό και τθ μζςθ, 
ελάχιςτων διαςτάςεων 60 x 90cm, κατάλλθλου μεγζκουσ για χριςθ πάνω από τα ροφχα. 

Πρότυπα: ΕΝ 11611 (κλάςθ 2, Α1+Α2), ςιμανςθ CE. 

 

Ε. ΓΑΝΤΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Ε.1 Γάντια κουηίνασ 
Χαρακτηριςτικά: Γάντια από latex με εξωτερικό μοτίβο αντιολιςκθτικό και βαμβακερι 
επζνδυςθ. Μικοσ: 30cm. Ράχοσ: 0,45mm. 
Πρότυπα: EN 420, EN 388 (1000X), EN ISO 374-1 (KPT),  EN 374-2: 2014, EN 16523-1: 2015, EN 
374-4: 2013, EN ISO 374-5: 2016. 
 
 
 

Ε.2 Γάντια για κραδαςμοφσ 
Χαρακτηριςτικά: Καταςκευαςμζνα από πολυεςτζρα / νάιλον και καλυμμζνο με μπλοκ αφροφ 
από καουτςοφκ για να απορροφά τθσ δονιςεισ και τουσ κραδαςμοφσ. 
Πρότυπα: EN 420, EN 388 (4142Χ),  EN ISO 10819. 
 
Ε.3 Γάντια θλεκτρολόγου  
Χαρακτηριςτικά: Γάντια κατάλλθλα για εργαςίεσ ςε χαμθλι τάςθ από φυςικό latex χωρίσ 
ραφζσ. Μικοσ: 360mm. Ράχοσ: 1,5mm. Μζγιςτθ τάςθ ΑC test: 10kV. 
Πρότυπα: ΕΝ60903: 2003 + AC2: 2005: 1/RC. 
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Ε.4 Γάντια μιασ χριςεωσ (νιτριλίου) 
Χαρακτηριςτικά: Γάντια μιασ χριςθσ, μικουσ > 20cm, από 100% νιτρίλιο, κατάλλθλα για 
χριςτεσ που ζρχονται ςε επαφι με βιολογικά υγρά ι οποιεςδιποτε δραςτθριότθτεσ που 
ενζχουν κίνδυνο από επαφι με βιολογικοφσ παράγοντεσ. 
Συςκευαςία: Κουτί 100 τεμαχίων. 
Πρότυπα: EN 455, ΕΝ 374, ςιμανςθ CE. 
 

Ε.5 Γάντια εργαςίασ θλεκτροςτατικά 
Χαρακτηριςτικά: Γάντια εργαςίασ θλεκτροςτατικά με επικάλυψθ πολυουρεκάνθσ. Με 
ανκρακονιματα που μεταφζρουν τα θλεκτρικά φορτία. Ιδανικά για εργαςίεσ ςε περιβάλλον με 
θλεκτροςτατικά φορτία. Αντοχι ςτθν κοπι - για κάκε εργαςία όπου υπάρχει κίνδυνοσ κοπισ. 
Ελαςτικά ςτον καρπό - τα γάντια παραμζνουν ςτθν ςωςτι κζςθ και δεν επθρεάηεται θ 
κυκλοφορία του αίματοσ. Επίπεδο προςταςίασ από κοπι (TDM Level) ςφμφωνα με EN ISO 
13997: B (A το χειρότερο και F το καλφτερο).  
Πρότυπα: EN 420: 2003 + A1: 2009, EN 388: 2016 (4342B). 
 

Ε.6 Γάντια θλεκτροςυγκολλθτι  
Χαρακτηριςτικά: Γάντια κατάλλθλα για ςυγκολλιςεισ από ειδικά επεξεργαςμζνο δζρμα με 
επζνδυςθ τα οποία παρζχουν προςταςία από μθχανικοφσ κινδφνουσ, επαφι με κερμότθτα και 
από πιτςιλιζσ από λιωμζνο μζταλλο. Επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν ΕΝ 388: 3.1.4.4. Επίπεδα 
κερμικϊν αντοχϊν ΕΝ 407: 4.2.4.3.4.4.  
Πρότυπα: ΕΝ 420, ΕΝ 388, ΕΝ 407, ΕΝ 12477 2001 + Α1: 2005 Type A. 

 

Ε.7 Γάντια οδθγοφ 
Χαρακτηριςτικά: Τα γάντια οδθγοφ κα είναι από μοςχαρίςιο δζρμα.  
Πρότυπα: CE, ΕΝ420, ΕΝ 388 µε επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν (2121X). 
 

Ε.8 Γάντια χθμικϊν 
Χαρακτηριςτικά: Γάντια από neoprene και latex με βαμβακερι επζνδυςθ και ςαγρζ φινίριςμα 
εξωτερικά ςτα δάκτυλα και ςτθν παλάμθ για καλφτερθ πρόςφυςθ. Ρροςταςία από υγρά και 
χθμικά. Ελάχιςτα μικοσ: 30cm και πάχοσ: 0,65mm. 
Πρότυπα: ΕΝ 420: 2003 + Α1: 2009, EN 388: 2016 (2011Χ), ΕΝ 374-1: 2016 TYPE A JKLNPT & ΕΝ 
374-5: 2016, EN 374-2: 2014, ΕΝ 16523-1: 2015, ΕΝ 374-4: 2013. 
 

Ε.9 Γάντια πζτρασ / τςιμεντόλικου (κλειςτι μανςζτα) 
Χαρακτηριςτικά: Γάντια εργαςίασ, ελαφριά, με πλιρθ επικάλυψθ 100% νιτριλίου. Ανκεκτικά 
γάντια για δφςκολεσ και ςκλθρζσ εργαςίεσ, κατάλλθλα για ξθρζσ και υγρζσ ςυνκικεσ εργαςίασ 
και για επαφι με λάδια και καφςιμα. Ειδικό βαμβακερό εςωτερικό με αντιβακτθριδιακι 
δράςθ που βοθκάει ςτθν απορρόφθςθ και απομάκρυςνςθ του ιδρϊτα και εξαςφαλίηει 

βζλτιςτο αεριςμό τθσ παλάμθσ. Με τεχνολογία τφπου Fit-Wrist ςτθν περιοχι του καρποφ για 
μζγιςτθ άνεςθ και αςφάλεια κατά τθν διάρκεια τθσ εργαςίασ (κλειςτι μανςζτα). Ειδικι 
επζνδυςθ - φινίριςμα - επικάλυψθ τφπου Nitreal. Επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν: 4.2.3.3 

Επιπλζον τεχνολογίεσ ςτθν επικάλυψθ: 
- DRYDEFENSE: Αδιάβροχθ επίςτρωςθ. Υδατοαπωκθτικζσ ιδιότθτεσ.  
- ANTI - ALLERGIC: Ειδικι ςφνκεςθ απαλλαγμζνθ από παράγοντεσ που προκαλοφν 

αλλεργίεσ 
- SILICONE FREE: Χωρίσ προςκικθ ςιλικόνθσ 
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Βαςικό τμιμα:  
- Σφνκεςθ: 100% βαμβάκι 
- Με τεχνολογία τφπου Cotton Fresh που ςυνδυάηει τα πλεονεκτιματα των φυςικϊν 

ςυςτατικϊν και με αποτελεςματικι αντιβακτθριδιακι προςταςία 

Πρότυπα: EN 388: 2016 (3111Χ), EN 420: 2003 + A1: 2009, PN - EN 16350: θλεκτροςτατιτικά 
προςτατευτικά γάντια που μειϊνουν τον κίνδυνο ζκρθξθσ, ςιμανςθ CE. 
 
Ε.10 Γάντια εργαςίασ 
Χαρακτηριςτικά: Γάντια εργαςίασ, γενικισ προςταςίασ, μικουσ περίπου 20 - 25cm, ελαφριάσ 
μθχανικισ προςταςίασ, κατάλλθλα για εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, επιςκευισ μθχανικϊν εργαςιϊν, 
μεταφοράσ μικρϊν φορτίων κ.α. Ελαςτικά με καλι διαπνοι. Επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν: 
4.1.2.1.  
Πρότυπα: ΕΝ 388, ΕΝ 420, ςιμανςθ CE.   
 
Ε.11 Γάντια εργαςίασ (δερματοπάνινα) 
Χαρακτηριςτικά: Γάντια δζρματοσ μόςχου γενικισ χριςθσ, μικουσ περίπου 20 - 25cm και 

πάχουσ 0,9 - 1,2mm, για απαςχολοφμενουσ ςε εργαςίεσ ςτισ οποίεσ απαιτείται προςταςία από 
μθχανικοφσ κινδφνουσ (τριβζσ, ςυμπιζςεισ, εκδορζσ) και ειδικότερα για εργαηόμενουσ 
αποκομιδισ απορριμμάτων, οδοκακαριςτζσ, θλεκτροςυγκολλθτζσ, τεχνικϊν ζργων κ.α. 

Επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν: 4.2.3.3.  
Πρότυπα: ΕΝ 388, ΕΝ 420, ςιμανςθ CE.   

 

Ε.12 Γάντια τφπου πετρελαίου (ανοιχτι μανςζτα)  
Χαρακτηριςτικά: Γάντια εργαςίασ με πλιρθ επικάλυψθ 100% νιτριλίου. Ανκεκτικά γάντια για 
δφςκολεσ και ςκλθρζσ εργαςίεσ. Φινίριςμα που προςτατεφει από αιχμθρά αντικείμενα και 
εξαςφαλίηει πρόςφυςθ ακόμα και ςε υγρζσ ςυνκικεσ. Ειδικό βαμβακερό εςωτερικό με 
αντιβακτθριδιακι δράςθ που βοθκάει ςτθν απορρόφθςθ και απομάκρυςνςθ του ιδρϊτα και 
εξαςφαλίηει βζλτιςτο αεριςμό τθσ παλάμθσ. Με τεχνολογία τφπου Grip - Support ςτθν περιοχι 

του καρποφ για μζγιςτθ άνεςθ και αςφάλεια κατά τθν διάρκεια τθσ εργαςίασ. Μεγάλο άνοιγμα 
και ελαςτικότθτα ςτον καρπό (ανοιχτι μανςζτα) ζτςι ϊςτε να μπορεί να φορεκεί πάνω από το 
ροφχο για μεγαλφτερθ προςταςία του χριςτθ. Ειδικι επζνδυςθ - φινίριςμα - επικάλυψθ τφπου 
Nitreal. Ράχοσ: 0,40 - 0,60mm. 
Επιπλζον τεχνολογίεσ ςτθν επικάλυψθ:  

- DRYDEFENSE 
- ANTI-ALLERGIC 
- SILICONE FREE 

Βαςικό τμιμα:  
- Σφνκεςθ: 100% βαμβάκι 
- Ράχοσ: 1,0 - 1,1mm 
- Με τεχνολογία τφπου Cotton Fresh που ςυνδυάηει τα πλεονεκτιματα των φυςικϊν 

ςυςτατικϊν και με αποτελεςματικι αντιβακτθριδιακι προςταςία 
Πρότυπα: EN 388: 2016 (4121Χ). EN 420: 2003 + A1: 2009. 
 

ΣΤ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΣΤ.1 Κράνοσ αςφαλείασ 
Χαρακτηριςτικά: Για εργαςίεσ κατά τισ οποίεσ υπάρχει κίνδυνοσ από πτϊςθ αντικειμζνων 
ςτο άνω μζροσ του κεφαλιοφ. Με οπζσ εξαεριςμοφ για χριςθ ςε ηεςτό περιβάλλον. Υλικό 
καταςκευισ ABS. Σφςτθμα ανάρτθςθσ με ιμάντα 8 ςθμείων. Υφαςμάτινοσ ιμάντασ. Ρλαςτικό 
κάλυμμα κεφαλισ. Αφρϊδεσ μαξιλάρι ςτο πίςω μζροσ και άνετο αντιιδρωτικό τμιμα ςτο 



 Σελίδα 18 από 25 

μπροςτά μζροσ. Δυνατότθτα προςαρμογισ πολλϊν αξεςουάρ όπωσ προςωπίδεσ, 
υποςιάγωνο και ακουςτικά. Κράνοσ βιομθχανικισ αςφάλειασ. Ριςτοποιθμζνο για χριςθ ςε 
χαμθλζσ κερμοκραςίεσ ζωσ -30°C. 
Πρότυπα: EN 397: 2012 + A1: 2012.  

 

ΣΤ.2 Ωταςπίδεσ, με ςτεφάνι 
Χαρακτηριςτικά: Για Εργαςίεσ ςε χϊρουσ με πολφωρθ ζκκεςθ ςε κόρυβο. Με ειδικά 
διαμορφωμζνεσ λαβζσ που κακιςτοφν εφκολθ τθν τοποκζτθςθ και τθν ευκυγράμμιςθ τουσ 
ςτο κεφάλι του χριςτθ. Επίπεδο Ρροςταςίασ: SNR 32db 
Πρότυπα: EN 352-1. 

 
ΣΤ.3 Ωταςπίδεσ, με κορδόνι 
Χαρακτηριςτικά: Ωτοαςπίδεσ με μεγάλθ λαβι για εφκολθ ειςαγωγι και αφαίρεςθ που κα 
παρζχονται ςε εφχρθςτο κουτάκι αποκικευςθσ τφπου PocketPak. Με ςκοινάκι που δίνει τθν 
δυνατότθτα να κρεμαςτοφν ςτον λαιμό όταν δεν τισ φοράμε. Να πλζνονται και να μποροφν 
να χρθςιμοποιθκοφν ξανά. Καταςκευαςμζνεσ από μαλακό - απαλό ςτο δζρμα υλικό TPE 
(απαλλαγμζνεσ PVC). Μαλακζσ και εφκαμπτεσ φλάντηεσ - πϊμα ειςαγωγισ. Επίπεδο 
Ρροςταςίασ: SNR34db  
Πρότυπα: EN 352-2. 
 

Η. ΥΛΙΚΑ ΟΔΟΣΘΜΑΝΣΘΣ 

Η.1 Κϊνοι κυκλοφορίασ, 50cm 
Χαρακτηριςτικά: Οι πλαςτικοί ανακλαςτικοί κϊνοι κυκλοφορίασ κα ζχουν φψοσ 50cm, κα 
είναι από  μαλακό PVC ι πολυαικυλζνιο και κα φζρουν δφο δακτυλίουσ από ανακλαςτικι 
μεμβράνθ λευκοφ χρϊματοσ. Θα ζχουν ενιαίο κόκκινο χρϊμα εκ καταςκευισ, λεία και ςτιλπνι 
επιφάνεια χωρίσ αυλακϊςεισ και κυματιςμοφσ, κα είναι ολόςωμοι χωρίσ ραφζσ και δεν κα 
προξενοφν ηθμιζσ ςτα διερχόμενα οχιματα κατά τθν πρόςκρουςθ. Θα ζχουν χαμθλό κζντρο 
βάρουσ και κα παρουςιάηουν μεγάλθ ευκαμψία ϊςτε μετά τθν παραμόρφωςθ τουσ να 
επανζρχονται ςτθν αρχικι τουσ κατάςταςθ.  

Πρότυπα: Θα είναι ςφμφωνοι με τθν προςωρινι προδιαγραφι του Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε./18-12-87. 

 
Η.2 Κϊνοι κυκλοφορίασ, 30cm 
Χαρακτηριςτικά: Οι πλαςτικοί ανακλαςτικοί κϊνοι κυκλοφορίασ κα ζχουν φψοσ 30cm, κα 
είναι από  μαλακό PVC ι πολυαικυλζνιο και κα φζρουν δφο δακτυλίουσ από ανακλαςτικι 
μεμβράνθ λευκοφ χρϊματοσ. Θα ζχουν ενιαίο κόκκινο χρϊμα εκ καταςκευισ, λεία και ςτιλπνι 
επιφάνεια χωρίσ αυλακϊςεισ και κυματιςμοφσ, κα είναι ολόςωμοι χωρίσ ραφζσ και δεν κα 
προξενοφν ηθμιζσ ςτα διερχόμενα οχιματα κατά τθν πρόςκρουςθ. Θα ζχουν χαμθλό κζντρο 
βάρουσ και κα παρουςιάηουν μεγάλθ ευκαμψία ϊςτε μετά τθν παραμόρφωςθ τουσ να 
επανζρχονται ςτθν αρχικι τουσ κατάςταςθ.  
Πρότυπα: Θα είναι ςφμφωνοι με τθν προςωρινι προδιαγραφι του Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε./18-12-87. 
 

Η.3 Αναλάμπων φανόσ 
Χαρακτηριςτικά: Ο αναλάμπων φανόσ κίτρινου χρϊματοσ, κα είναι μεγάλου φψουσ, 
καταςκευαςμζνοσ από ςκλθρό πλαςτικό διάφανο ςϊμα και κα φζρει ειδικό περιλαίμιο 
ςτιριξθσ. Θα είναι εφοδιαςμζνοσ με φωτοκφτταρο για τθν διακοπι τθσ λειτουργίασ του κατά 
τθν διάρκεια τθσ θμζρασ. Το οπτικό φωτεινό του ςφςτθμα κα είναι LED και  κα λειτουργεί με 
δφο μπαταρίεσ 6V ξθροφ τφπου 4R25.  
Πρότυπα: ΕΝ 12352, ςιμανςθ CE. 



 Σελίδα 19 από 25 

 
Η.4 Μπαταρίεσ για αναλάμπων φανοφσ (Η.3) 
Χαρακτηριςτικά: Οι μπαταρίεσ κα είναι ςυμβατζσ με τουσ προθγοφμενουσ αναλάμπων 
φανοφσ (Η.3), τάςθσ 6V, ξθροφ τφπου 4R25. 

 
Η.5 Ταινία ςιμανςθσ  
Χαρακτηριςτικά: Οι πλαςτικζσ ταινίεσ ςιμανςθσ κα είναι λευκοφ - κόκκινου χρϊματοσ, 
υψθλισ ποιότθτασ και κα διατίκενται ςε ρολά πλάτουσ 7cm και μικουσ 200m. 

 
Η.6 Επαναφερόμενα ελαςτικά κολωνάκια  
Χαρακτηριςτικά: Τα επαναφερόμενα κολωνάκια οδϊν κα είναι κυλινδρικά, φψουσ 45cm, 
καταςκευαςμζνα από ελαςτικό ςυνκετικό υλικό με μεγάλθ αντοχι ςτισ κροφςεισ και κα 
φζρουν δφο δακτυλίουσ από ανακλαςτικι μεμβράνθ λευκοφ χρϊματοσ. Θα ζχουν ενιαίο 
κόκκινο χρϊμα εκ καταςκευισ, λεία και ςτιλπνι επιφάνεια χωρίσ αυλακϊςεισ και 
κυματιςμοφσ, κα είναι ολόςωμα και δεν κα προξενοφν ηθμιζσ ςτα διερχόμενα οχιματα κατά 

τθν πρόςκρουςθ. Θα ζχουν χαμθλό κζντρο βάρουσ και κα παρουςιάηουν μεγάλθ ευκαμψία 
ϊςτε μετά τθν παραμόρφωςθ τουσ να επανζρχονται ςτθν αρχικι τουσ κατάςταςθ. Θ βάςθ 
τουσ κα είναι ενιςχυμζνθ και κα ζχει τζςςερεισ οπζσ για τθν τοποκζτθςθ τουσ ςτο ζδαφοσ με 
κατάλλθλα μεταλλικά βφςματα. 

Καβάλα, 04-03-2022 

Ο Συντάξασ 
 
 
 
 
 

Χατηισ Γεϊργιοσ 
Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ Τ.Ε. 

Θεωρικθκε 
O Διευκυντισ 

Δ.Ο.Y. τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 
 
 
 

Σφλακίδθσ Στυλιανόσ 
Ρ.Ε. Οικονομικοφ  
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

«Προμήθεια μζςων ατομικήσ προςταςίασ» 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 
ΚΩΔΙΚΟ 
ΕΙΔΟΤ               

CPV 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΘΘ 

Π
Ο

Ο
ΣΘ

ΣΑ
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΘ                 
ΣΙΜΘ               

ΜΟΝΑΔΟ 

ΤΝΟΛΙΚΘ 
ΔΑΠΑΝΘ 

Α. ΓΤΑΛΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ 

A.1 Γυαλιά τροχοφ (προςταςίασ διάφανα) 33735100-2 Τεμάχιο 5 16,50 € 82,50 € 

A.2 Γυαλιά οξυγονοκολλθτι 33735100-2 Τεμάχιο 2 6,50 € 13,00 € 

A.3 Γυαλιά με βραχίονεσ διάφανα 33735100-2 Τεμάχιο 2 1,70 € 3,40 € 

A.4 Τηάμι μάςκασ θλεκτροκολλθτι 33731120-0 Τεμάχιο 2 0,70 € 1,40 € 

Β. ΜΑΚΕ ΠΡΟΣΑΙΑ - ΠΡΟΩΠΙΔΕ ΑΦΑΛΕΙΑ 

B.1 Μάςκα ςκόνθσ μιασ χριςεωσ 18142000-6 Τεμάχιο 50 0,70 € 35,00 € 

B.2 Μάςκα ςκόνθσ με βαλβίδα (FFP1D) 18142000-6 Τεμάχιο 10 1,10 € 11,00 € 

B.3 Μάςκα ενεργοφ άνκρακα με βαλβίδα (FFP2D) 18142000-6 Τεμάχιο 10 4,60 € 46,00 € 

Β.4 Μάςκα ενεργοφ άνκρακα με βαλβίδα (FFP3) 18142000-6 Τεμάχιο 10 7,10 € 71,00 € 

B.5 Μάςκα μιςοφ προςϊπου 18142000-6 Τεμάχιο 2 17,00 € 34,00 € 

B.6 Φίλτρα αερίων (ςειρά MOLDEX 7002) 18142000-6 Τεμάχιο 10 5,70 € 57,00 € 

B.7 Ρροςωπίδα αςφαλείασ με ςιτα 18142000-6 Τεμάχιο 2 10,50 € 21,00 € 

B.8 Ρροςωπίδα αςφαλείασ με διάφανθ αςπίδα 18142000-6 Τεμάχιο 2 9,70 € 19,40 € 

B.9 Μάςκα χειρουργικι μιασ χριςθσ (COVID-19) 18142000-6 
Συςκευαςία                      
50 τεμαχίων 

50 4,10 € 205,00 € 

B.10 Μάςκα FFP2 / ΚΝ-95 (COVID-19) 18142000-6 
Συςκευαςία                      
20 τεμαχίων 

5 12,00 € 60,00 € 

Γ. ΤΠΟΔΘΜΑΣΑ ΠΡΟΣΑΙΑ (ΕΡΓΑΙΑ) 

Γ.1 Μποτάκια εργαςίασ - αςφαλείασ (απλά) 18830000-6 Ηεφγοσ 30 25,00 € 750,00 € 

Γ.2 Μποτάκια εργαςίασ - αςφαλείασ 18830000-6 Ηεφγοσ 50 46,00 € 2.300,00 € 

Γ.3 Μποτάκια  θλεκτρολόγων  18830000-6 Ηεφγοσ 6 87,00 € 522,00 € 

Γ.4 Μποτάκια  θλεκτρολόγων αντικραδαςμικά 18830000-6 Ηεφγοσ 6 65,00 € 390,00 € 

Γ.5 Μποτάκια αςφαλτόςτρωςθσ 18830000-6 Ηεφγοσ 6 78,00 € 468,00 € 

Γ.6 Υποδιματα εργαςίασ αντικραδαςμικά 18830000-6 Ηεφγοσ 20 57,00 € 1.140,00 € 

Γ.7 Υποδιματα εργαςίασ  18830000-6 Ηεφγοσ 5 69,00 € 345,00 € 

Γ.8 Γαλότςεσ εργαςίασ - αςφαλείασ 18816000-2 Ηεφγοσ 50 22,00 € 1.100,00 € 
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ΔΑΠΑΝΘ 

Δ. ΕΙΔΙΚΟ ΡΟΤΧΙΜΟ ΕΡΓΑΙΑ 

Δ.1 Αδιάβροχο κοςτοφμι 18221000-4 Τεμάχιο 10 15,00 € 150,00 € 

Δ.2 Αδιάβροχθ καμπαρντίνα 18221000-4 Τεμάχιο 10 12,50 € 125,00 € 

Δ.3 Αδιάβροχθ ολόςωμθ φόρμα 18221000-4 Τεμάχιο 10 73,00 € 730,00 € 

Δ.4 Φόρμα ολόςωμθ μιασ χριςεωσ 18114000-1 Τεμάχιο 20 11,00 € 220,00 € 

Δ.5 Γιλζκο φωςφοριηζ 35113440-5 Τεμάχιο 30 3,30 € 99,00 € 

Δ.6 Σακάκι θλεκτροςυγκολλθτι 18113000-4 Τεμάχιο 2 57,00 € 114,00 € 

Δ.7 Ροδιά θλεκτροςυγκολλθτι 18113000-4 Τεμάχιο 2 14,00 € 28,00 € 

Ε. ΓΑΝΣΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ 

Ε.1 Γάντια κουηίνασ 18141000-9 Ηεφγοσ 5 1,30 € 6,50 € 

Ε.2 Γάντια για κραδαςμοφσ 18141000-9 Ηεφγοσ 10 12,50 € 125,00 € 

Ε.3 Γάντια θλεκτρολόγου κλάςθσ 18141000-9 Ηεφγοσ 4 
42,00 € 

168,00 € 

Ε.4 Γάντια μιασ χριςεωσ (νιτριλίου) 18141000-9 
Συςκευαςία                      

100 τεμαχίων 
200 9,00 € 1.800,00 € 

Ε.5 Γάντια εργαςίασ θλεκτροςτατικά 18141000-9 Ηεφγοσ 10 5,60 € 56,00 € 

Ε.6 Γάντια θλεκτροκολλθτι 18141000-9 Ηεφγοσ 2 4,20 € 8,40 € 

Ε.7 Γάντια οδθγοφ 18141000-9 Ηεφγοσ 6 3,30 € 19,80 € 

Ε.8 Γάντια χθμικϊν 18141000-9 Ηεφγοσ 2 2,50 € 5,00 € 

Ε.9 Γάντια πζτρασ / τςιμεντόλικου (κλειςτι μανςζτα) 18141000-9 Ηεφγοσ 400 3,60 € 1.440,00 € 

Ε.10 Γάντια εργαςίασ 18141000-9 Ηεφγοσ 1.000 0,80 € 800,00 € 

Ε.11 Γάντια εργαςίασ (δερματοπάνινα) 18141000-9 Ηεφγοσ 100 1,80 € 180,00 € 

Ε.12 Γάντια τφπου πετρελαίου (ανοιχτι μανςζτα) 18141000-9 Ηεφγοσ 400 3,70 € 1.480,00 € 

Σ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΣΤ.1 Κράνοσ αςφαλείασ 18444100-4 Τεμάχιο 10 10,00 € 100,00 € 

ΣΤ.2 Ωταςπίδεσ, με ςτεφάνι 18143000-3 Τεμάχιο 2 8,50 € 17,00 € 

ΣΤ.3 Ωταςπίδεσ, με κορδόνι 18143000-3 Τεμάχιο 2 0,80 € 1,60 € 

Η. ΤΛΙΚΑ ΟΔΟΘΜΑΝΘ 

Η.1 Κϊνοι κυκλοφορίασ, 50cm 34928460-0 Τεμάχιο 24 7,50 € 180,00 € 

Η.2 Κϊνοι κυκλοφορίασ, 30cm 34928460-0 Τεμάχιο 12 4,00 € 48,00 € 

Η.3 Αναλάμπων φανόσ 34928420-8 Τεμάχιο 10 11,50 € 115,00 € 

Η.4 Μπαταρίεσ για αναλάμπων φανοφσ (Η.3) 31440000-2 Τεμάχιο 20 3,40 € 68,00 € 

Η.5 Ταινία ςιμανςθσ 34928220-6  Τεμάχιο 250 2,50 € 625,00 € 

Η.6 Επαναφερόμενα ελαςτικά κολωνάκια  34928220-6  Τεμάχιο 2 8,00 € 16,00 € 

ΑΘΡΟΙΜΑ : 16.400,00 € 
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Φ.Π.Α. 24% : 3.936,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ : 20.336,00 € 

Καβάλα, 04-03-2022 

Ο Συντάξασ 
 
 
 
 
 

Χατηισ Γεϊργιοσ 
Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ Τ.Ε. 

Θεωρικθκε 
O Διευκυντισ 

Δ.Ο.Y. τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 
 
 
 

Σφλακίδθσ Στυλιανόσ 
Ρ.Ε. Οικονομικοφ  
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ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

«Προμήθεια μζςων ατομικήσ προςταςίασ» 

 

Του/Τθσ: 

Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.:   

Διεφκυνςθ ζδρασ: 

Τθλζφωνο: Κινθτό:   

Fax: e-mail:   

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 
ΚΩΔΙΚΟ 
ΕΙΔΟΤ               

CPV 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΘΘ 

Π
Ο

Ο
ΣΘ

ΣΑ
 

ΣΙΜΘ               
ΜΟΝΑΔΟ 

(€) 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΘ 
ΔΑΠΑΝΘ 

(€) 

Α. ΓΤΑΛΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ 

A.1 Γυαλιά τροχοφ (προςταςίασ διάφανα) 33735100-2 Τεμάχιο 5   

A.2 Γυαλιά οξυγονοκολλθτι 33735100-2 Τεμάχιο 2   

A.3 Γυαλιά με βραχίονεσ διάφανα 33735100-2 Τεμάχιο 2   

A.4 Τηάμι μάςκασ θλεκτροκολλθτι 33731120-0 Τεμάχιο 2   

Β. ΜΑΚΕ ΠΡΟΣΑΙΑ - ΠΡΟΩΠΙΔΕ ΑΦΑΛΕΙΑ 

B.1 Μάςκα ςκόνθσ μιασ χριςεωσ 18142000-6 Τεμάχιο 50   

B.2 Μάςκα ςκόνθσ με βαλβίδα (FFP1D) 18142000-6 Τεμάχιο 10   

B.3 Μάςκα ενεργοφ άνκρακα με βαλβίδα (FFP2D) 18142000-6 Τεμάχιο 10   

Β.4 Μάςκα ενεργοφ άνκρακα με βαλβίδα (FFP3) 18142000-6 Τεμάχιο 10   

B.5 Μάςκα μιςοφ προςϊπου 18142000-6 Τεμάχιο 2   

B.6 Φίλτρα αερίων (ςειρά MOLDEX 7002) 18142000-6 Τεμάχιο 10   

B.7 Ρροςωπίδα αςφαλείασ με ςιτα 18142000-6 Τεμάχιο 2   

B.8 Ρροςωπίδα αςφαλείασ με διάφανθ αςπίδα 18142000-6 Τεμάχιο 2   

B.9 Μάςκα χειρουργικι μιασ χριςθσ (COVID-19) 18142000-6 
Συςκευαςία                      
50 τεμαχίων 

50   

B.10 Μάςκα FFP2 / ΚΝ-95 (COVID-19) 18142000-6 
Συςκευαςία                      
20 τεμαχίων 

5   

Γ. ΤΠΟΔΘΜΑΣΑ ΠΡΟΣΑΙΑ (ΕΡΓΑΙΑ) 

Γ.1 Μποτάκια εργαςίασ - αςφαλείασ (απλά) 18830000-6 Ηεφγοσ 30   

Γ.2 Μποτάκια εργαςίασ - αςφαλείασ 18830000-6 Ηεφγοσ 50   

Γ.3 Μποτάκια  θλεκτρολόγων  18830000-6 Ηεφγοσ 6   

Γ.4 Μποτάκια  θλεκτρολόγων αντικραδαςμικά 18830000-6 Ηεφγοσ 6   
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(€) 

Γ.5 Μποτάκια αςφαλτόςτρωςθσ 18830000-6 Ηεφγοσ 6   

Γ.6 Υποδιματα εργαςίασ αντικραδαςμικά 18830000-6 Ηεφγοσ 20   

Γ.7 Υποδιματα εργαςίασ  18830000-6 Ηεφγοσ 5   

Γ.8 Γαλότςεσ εργαςίασ - αςφαλείασ 18816000-2 Ηεφγοσ 50   

Δ. ΕΙΔΙΚΟ ΡΟΤΧΙΜΟ ΕΡΓΑΙΑ 

Δ.1 Αδιάβροχο κοςτοφμι 18221000-4 Τεμάχιο 10   

Δ.2 Αδιάβροχθ καμπαρντίνα 18221000-4 Τεμάχιο 10   

Δ.3 Αδιάβροχθ ολόςωμθ φόρμα 18221000-4 Τεμάχιο 10   

Δ.4 Φόρμα ολόςωμθ μιασ χριςεωσ 18114000-1 Τεμάχιο 20   

Δ.5 Γιλζκο φωςφοριηζ 35113440-5 Τεμάχιο 30   

Δ.6 Σακάκι θλεκτροςυγκολλθτι 18113000-4 Τεμάχιο 2   

Δ.7 Ροδιά θλεκτροςυγκολλθτι 18113000-4 Τεμάχιο 2   

Ε. ΓΑΝΣΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ 

Ε.1 Γάντια κουηίνασ 18141000-9 Ηεφγοσ 5   

Ε.2 Γάντια για κραδαςμοφσ 18141000-9 Ηεφγοσ 10   

Ε.3 Γάντια θλεκτρολόγου κλάςθσ 18141000-9 Ηεφγοσ 4 
 

 

Ε.4 Γάντια μιασ χριςεωσ (νιτριλίου) 18141000-9 
Συςκευαςία                      

100 τεμαχίων 
200   

Ε.5 Γάντια εργαςίασ θλεκτροςτατικά 18141000-9 Ηεφγοσ 10   

Ε.6 Γάντια θλεκτροκολλθτι 18141000-9 Ηεφγοσ 2   

Ε.7 Γάντια οδθγοφ 18141000-9 Ηεφγοσ 6   

Ε.8 Γάντια χθμικϊν 18141000-9 Ηεφγοσ 2   

Ε.9 
Γάντια πζτρασ / τςιμεντόλικου (κλειςτι 
μανςζτα) 

18141000-9 Ηεφγοσ 400   

Ε.10 Γάντια εργαςίασ 18141000-9 Ηεφγοσ 1.000   

Ε.11 Γάντια εργαςίασ (δερματοπάνινα) 18141000-9 Ηεφγοσ 100   

Ε.12 Γάντια τφπου πετρελαίου (ανοιχτι μανςζτα) 18141000-9 Ηεφγοσ 400   

Σ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΣΤ.1 Κράνοσ αςφαλείασ 18444100-4 Τεμάχιο 10   

ΣΤ.2 Ωταςπίδεσ, με ςτεφάνι 18143000-3 Τεμάχιο 2   

ΣΤ.3 Ωταςπίδεσ, με κορδόνι 18143000-3 Τεμάχιο 2   

Η. ΤΛΙΚΑ ΟΔΟΘΜΑΝΘ 

Η.1 Κϊνοι κυκλοφορίασ, 50cm 34928460-0 Τεμάχιο 24   

Η.2 Κϊνοι κυκλοφορίασ, 30cm 34928460-0 Τεμάχιο 12   

Η.3 Αναλάμπων φανόσ 34928420-8 Τεμάχιο 10   
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Η.4 Μπαταρίεσ για αναλάμπων φανοφσ (Η.3) 31440000-2 Τεμάχιο 20   

Η.5 Ταινία ςιμανςθσ 34928220-6  Τεμάχιο 250   

Η.6 Επαναφερόμενα ελαςτικά κολωνάκια  34928220-6  Τεμάχιο 2   

ΑΘΡΟΙΜΑ :  

Φ.Π.Α. 24% :  

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ :  

Ολογράφωσ (Γενικό ςφνολο): 

              

Με τθν παροφςα δθλϊνω ότι ζλαβα γνϊςθ για τουσ ςκοποφσ τθσ επεξεργαςίασ με θλεκτρονικά ι μθ μζςα, των δεδομζνων 
προςωπικοφ χαρακτιρα που με αφοροφν, τθν κατθγορία δεδομζνων που υπόκειται ςε επεξεργαςία, τουσ διενεργοφντεσ τθν 
επεξεργαςία, κακϊσ και τουσ αποδζκτεσ των δεδομζνων για τθ διεκπεραίωςθ των υποκζςεϊν μου ωσ προμθκευτι τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 
και δθλϊνω τθ ςυγκατάκεςι μου για τθν επεξεργαςία κατά τθ διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ και τθ διατιρθςθ των δεδομζνων 
μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ. 

Τόποσ:   

Θμερομθνία:   

   
Ο προςφζρων 

       

     

 
 
 
 
 

 
 

   
(υπογραφι - ςφραγίδα) 

 


