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ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο της παρούσας µελέτης.
Η παρούσα γενική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά σε σύναψη σύµβασης εκτέλεσης προµήθειας, µε διαδικασία
ανοικτού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας για
τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του ∆ήµου, που θα χορηγηθούν σύµφωνα µε την 53361 Κ.Υ.Α αρ. ΦΕΚ
1503/11-10-2006 και σύµφωνα µε τις καταστάσεις που έχουν αποσταλεί από τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις.
α. Ο Ν. 2286/95 ¨Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων¨(ΦΕΚ 19/Α).
β. Η Υ.Α 11389/8-3-1993 ¨Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης¨ (ΦΕΚ 185/Β)

ΑΡΘΡΟ 3ο
Προϋπολογισµός-Χρηµατοδότηση της προµήθειας
3.1 Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των
112.521,02 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 23%
3.2 Η ανωτέρω δαπάνη περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για το
2013 µε ΚΑ: 15 6061.01 - 20 6063.01 – 20 6063.03 – 35 6063.02 – 30 6063.01 –
45 6063.01 και τους αντίστοιχους 2014
3.3 Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από Ι.Π
ΑΡΘΡΟ 4ο
Συµβατικά στοιχεία
Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Η ∆ιακήρυξη
β. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
γ. Η Τεχνική έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές
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δ. Ο Ενδεικτικός προϋπολογισµός

ΑΡΘΡΟ 5ο
Τρόπος διενέργειας διαγωνισµού –∆ικαιολογητικά συµµετεχόντων
Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισµού.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Εγγυήσεις
6.1 Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα
καλύπτει το 5% της καθαρής προϋπολογισθείσης αξίας (χωρίς το Φ.Π.Α.) των ειδών.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον µήνα από τη λήξη του
χρόνου ισχύος των προσφορών. Για την εγγύηση συµµετοχής ισχύουν τα αναφερόµενα στο
άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ
6.2 Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να καταθέτει εγγυητική επιστολή
που να καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών που θα προµηθεύσει, χωρίς Φ.Π.Α. Το περιεχόµενο
της εγγύησης διαµορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ
Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής εκτέλεσης ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος ύστερα από σχετική
ειδοποίηση της υπηρεσίας για την οποία έγινε η προµήθεια να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος που έχει υποστεί φθορά
και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση.
Η βλάβη που θα παρουσιάζεται πρέπει να επανορθώνεται σε δέκα ηµερολογιακές ηµέρες από της ειδοποιήσεως. Σε
περίπτωση που δεν επανορθώνεται στην ταχθείσα προθεσµία επιβάλλεται στον προµηθευτή ποινική ρήτρα ίση προς την
αξία του προαναφερθέντος είδους που εκπίπτει από το παρακρατούµενο ποσοστό 5% επί του συµβατικού ποσού για
λόγους εγγυήσεως, πέραν της εγγυητικής επιστολής.
Μετά τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο η εγγυητική καλής εκτέλεσης,
αφού έχει γίνει η οριστική παραλαβή των ειδών.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Χρόνος παράδοσης
Η διάρκεια της προµήθειας ορίζεται σε ένα έτος από της υπογραφής της σχετικής σύµβασης.
Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου.
Ο ανάδοχος προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίζει τα είδη µέσα σε πέντε (5) το πολύ ηµέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή του, στις εκάστοτε αποθήκες του ∆ήµου.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί τις υπηρεσίες και τις αποθήκες υποδοχής των ειδών, για την ηµεροµηνία και
ώρα που προτίθεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.
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ΑΡΘΡΟ 8ο
Τόπος παράδοσης
Η παράδοση θα γίνει στους αποθηκευτικούς χώρους του ∆ήµου.
Η εκφόρτωση των ειδών στις εκάστοτε αποθήκες του ∆ήµου θα γίνεται από το προσωπικό του αναδόχου
προµηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Αξιολόγηση προσφορών
Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται µε τον παρακάτω τρόπο που καθορίζεται από το άρθρο 20 του ΕΚΠΟΤΑ, µε
κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή.
Λαµβάνονται υπόψη:
1.
Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές.
2.
Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
3.
Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα
στην αγορά τιµή, για όµοιο ή παρεµφερές υλικό.
Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα ειδών εφόσον έχει
προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές
προδιαγραφές.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Υπογραφή σύµβασης.
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο προµηθευτής που κατακυρώθηκε η προµήθεια δεν προσέλθει µέσα στην προαναφερόµενη
χρονική προθεσµία να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που
έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 35 της Υ.Α
11389/93.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Περιεχόµενο της σύµβασης
Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Στη σύµβαση πρέπει να
περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία της προµήθειας, τουλάχιστον δε τα εξής: (άρθρο 25 παρ. 2 ΕΚΠΟΤΑ)
α) Ο τόπος και ο χρόνος υπογραφής της σύµβασης
β)Τα συµβαλλόµενα µέρη
γ)Τα προς προµήθεια είδη και η ποσότητά τους
δ) Η τιµή
ε) Ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης των ειδών
στ) Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών
ζ) Οι προβλεπόµενες εγγυήσεις
θ) Ο τρόπος επίλυσης τυχόν διαφορών
ι) Ο τρόπος και ο χρόνος πληρωµής
ια) Οι διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση της προµήθειας
ιβ) Ο τρόπος παραλαβής των ειδών
Η σύµβαση υπογράφεται για το ∆ήµο Πειραιά από το ∆ήµαρχο ή τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο.
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ΑΡΘΡΟ 12ο
Κυρώσεις αναδόχου για εκπρόθεσµη παράδοση η αντικατάσταση συµβατικών ειδών.
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται από την παρούσα συγγραφή και αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
Παράταση προθεσµίας παράδοσης µπορεί να δοθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µετά από αιτιολογηµένη
αίτηση του αναδόχου µε πρόταση της αρµόδιας υπηρεσίας. Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί µετά τη λήξη του
συµβατικού χρόνου επιβάλλονται στον προµηθευτή πέραν των προβλεπόµενων κυρώσεων (άρθρο 27 της υπ’ αρίθµ.
11389/93 Υπουργικής Απόφασης) και πρόστιµο που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33 της ίδιας
Υπουργικής Απόφασης και συγκεκριµένα:
α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του µέγιστου προβλεπόµενου, από
το άρθρο 27 του ΕΚ.ΠΟ.ΤΑ χρόνου παράτασης, το πρόστιµο υπολογίζεται σε ποσοστό 2.5% επί της συµβατικής αξίας
της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον υπολογισµό του µισού χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα
ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα.
β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το ήµισυ του µέγιστου χρόνου παράτασης, το πρόστιµο υπολογίζεται σε ποσοστό 5%
επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα
παραδοθέντων υλικών, χωρίς το Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση που τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν
εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ’ αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα είδη µέχρι
την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας εις βάρος του διαγωνισµού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο για
εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε ποσοστό 10% της συµβατικής τιµής, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο
παρεχόµενο χρονικό διάστηµα.
Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 33 του ΕΚΠΟΤΑ.
Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά ο διαγωνισµός η τα αποτελέσµατα του, µαταιώνονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών.
Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης φόρτωσης- παράδοσης η αντικατάστασης, µε απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που
παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και
µετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου.
Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να υπογράψει την σχετική
σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε
δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου
οργάνου.
Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε
δικαίωµα του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε η αντικατέστησε τα συµβατικά είδη µέσα στο
συµβατικό χρόνο η στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 της υπ’ αρίθµ.
11389/93 Υπουργικής Απόφασης.
Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) Η σύµβαση δεν υπογράφτηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε η αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 35 της υπ’
αρίθµ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης.
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ΑΡΘΡΟ 14ο
Υποχρεώσεις του αναδόχου σχετικά µε τα µεγέθη
Ο ανάδοχος αναλαµβάνει να πάρει µεγέθη µεταβαίνοντας στο χώρο εργασίας των εργαζοµένων. Καλή εκτέλεση της
εργασίας (µακροσκοπικός έλεγχος) στα είδη που χρειάζεται, θα βεβαιώνεται στο σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής από
την επιτροπή παραλαβής σύµφωνα µε το άρθρο 28 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 15ο
Παραλαβή των ειδών
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή ύστερα από µακροσκοπικό έλεγχο, µέσα σε χρόνο δέκα πέντε
(15) ηµερών από την παράδοση των ειδών.

ΑΡΘΡΟ 16ο
Τρόπος πληρωµής
H πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά. Ολόκληρη η συµβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την
οριστική παραλαβή των ειδών, που θα παραδίδει τµηµατικά, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα
συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά

ΑΡΘΡΟ 17ο
∆απάνες που βαρύνουν τον προµηθευτή
Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια χαρτόσηµα και τυχόν έξοδα χηµικού ελέγχου, καθώς και κρατήσεις:
α) 2% υπέρ Τ.Α.∆.Κ.Υ,
β) 0.30% υπέρ του Ταµείου Αρωγής των Υπαλλήλων της Γενικής Γραµµατείας
Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης
γ) 0.25% υπέρ του ∆ηµοσίου
δ) Φόρος εισοδήµατος 4%
βαρύνουν τον προµηθευτή και θα περιληφθούν στην προσφερόµενη από τον προµηθευτή τιµή.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 16/10/2013
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Κ ΚΑΪΤΟΠΟΥΛΟΥ

Π. ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ
2013-2014
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο Προµήθειας
Η µελέτη αυτή αφορά στην προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού
του ∆ήµου, που θα χορηγηθούν σύµφωνα µε την 53361 Κ.Υ.Α αρ. ΦΕΚ 1503/11-10-2006 και σύµφωνα µε τις
καταστάσεις που έχουν αποσταλεί από τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις.
Τα είδη αυτά θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ορίζονται στην παρούσα µελέτη και την πιο πάνω
Κ.Υ.Α.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
α. Ο Ν. 2286/95 ¨Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων¨(ΦΕΚ 19/Α).
β. Η Υ.Α 11389/8-3-1993 ¨Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης¨
185/Β)

(ΕΚΠΟΤΑ) (ΦΕΚ

ΑΡΘΡΟ 3ο
Γενικά Χαρακτηριστικά - Περιγραφή
Τα προς προµήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι:
ΟΜΑ∆Α Α΄ ΓΑΝΤΙΑ
1.∆ΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20−25cm πάχος 1 −1,2mm. Το εµπρός µέρος γαντιού και τα δάκτυλα από βόειο δέρµα
και το πίσω µέρος από βαµβακερό ύφασµα µε ελαστική ταινία σύσφιξης.
Πρότυπα ΕΝ 388, 420 µε επίπεδα µηχανικών αντοχών
• 2 (τριβή)
• 1 (κοπή µε λεπίδα)
• 2 (διάσχιση)
• 2 (διάτρηση)
Σήµανση:
• CE
• Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
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• Εικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 2, 1, 2, 2
Τα γάντια θα είναι κατάλληλα και για γυναίκες
Μέγεθος: 8 έως 12 (8, 9, 10, 11,12)

2. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠO PVC

Χαρακτηριστικά:Μήκος περίπου 30cm πάχος 1 mm. Υλικό κατασκευής PVC και εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό
υλικό. Ελάχιστα επίπεδα µηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1, που σηµαίνει:
• 3 (τριβή)
• 1 (κοπή µε λεπίδα)
• 2 (διάσχιση)
• 1 (διάτρηση)
Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374
Σήµανση:
• CE
• Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
• Εικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,1
• Εικονόσηµο προστασίας από χηµικές ουσίες και µικροοργανισµούς

3. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm. Πάχος 0,5 mm. Υλικό κατασκευής νιτρίλιο µε εσωτερική επένδυση από
ανθιδρωτικό υλικό. Ελάχιστα επίπεδα µηχανικών αντοχών 3,1,0,1 , που σηµαίνει:
• 3 (τριβή)
• 1 (κοπή µε λεπίδα)
• 1 (διάτρηση)
Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374
Σήµανση:
• CE
• Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
• Εικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,Χ,1
• Εικονόσηµα προστασίας από χηµικές ουσίες
Μέγεθος: 7 έως 11 (7, 8, 9, 10, 11)
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4. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20−25cm. Εµπρός µέρος παλάµης από νιτρίλιο ώστε να προστατεύει από χηµικές
ουσίες ενώ το πίσω από ύφασµα ώστε να είναι πιο εύχρηστο.
Ελάχιστα επίπεδα µηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 2.
• 3 (τριβή)
• 1 (κοπή µε λεπίδα)
• 2 (διάσχιση)
• 2 (διάτρηση)
Πρότυπα ΕΝ 388, 420
Σήµανση:
• CE
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
• Εικονόσηµο για προστασία από µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 2, 2
Μέγεθος: 9 έως 11 (9, 10, 11)

5. ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

Χαρακτηριστικά: Γάντια κατασκευασµένα από ειδικά επεξεργασµένο δέρµα µε εσωτερική επένδυση τα οποία παρέχουν
προστασία από µηχανικούς κινδύνους, επαφή µε θερµότητα και από µικρές εκτοξεύσεις λειωµένων µετάλλων.
Ελάχιστα επίπεδα µηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1.
Ελάχιστα επίπεδα θερµικών αντοχών 3, 1, 3, 1, 4, X
Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 407
Σήµανση:
• CE
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
• Εικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 2, 1
• Εικονόσηµο προστασίας από θερµότητα
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6. ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ

Χαρακτηριστικά: Μήκος 30cm. Κατασκευή από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές.
Πρότυπο ΕΝ 60903
Σήµανση:
• CE
• Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθµός σειράς
• 00 (Προστασία µέχρι 500V)
• RC (αυξηµένη µηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος)
• Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης
• Έτος και µήνας κατασκευής.
• Σήµα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)
Μέγεθος: 8-11

7. ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20cm. Κατασκευή από νιτρίλιο. Είναι µίας χρήσης και δεν έχουν σηµασία οι µηχανικές
αντοχές
Είναι συσκευασµένα σε κουτιά ανά 100 ή 200 τεµάχια.
Πρότυπα ΕΝ 374
Σήµανση:
• CE
• Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
• Εικονόσηµο προστασία από χηµικές ουσίες και µικροοργανισµούς

ΟΜΑ∆Α Β΄ ΓΥΑΛΙΑ-ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ
1. ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΑ ΤΥΠΟΥ GOGGLES
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, αρκετά µεγάλος που να µην εµποδίζει την ορατότητα µε αντιθαµβωτική επένδυση, µε
αντοχή έναντι τριβής πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου µε ιµάντα στερέωσης και προσαρµογής στο κεφάλι και οπές
έµµεσου αερισµού.
Πρότυπα ΕΝ 166
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Σήµανση:
• Στο πλαίσιο:
• CE
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.
• Β Μηχανική αντοχή
• 3 Προστασία από υγρές χηµικές ουσίες.
• 4 προστασία από σκόνη.
• Στον οπτικό δίσκο:
• 1 Οπτική κλάση
• Β Μηχανική αντοχή
• Κ προστασία έναντι τριβής
• Ν Αντιθαµβωτική επένδυση
• 9 προστασία από λειωµένα µέταλλα.
2. ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, µε προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας, επαρκή µηχανική αντοχή, µε αντοχή
έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης ρυθµιζόµενου µήκους για καλύτερη προσαρµογή.
Πρότυπα ΕΝ 166,169
Σήµανση:
• Στους βραχίονες:
• CE
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.
• F Μηχανική αντοχή
• Στον οπτικό δίσκο:
• 1 Οπτική κλάση
• 6_2 ή 6−2,5 που συµβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας, συµπεριλαµβανοµένου του
υπέρυθρου φάσµατος.
• F Μηχανική αντοχή.
• Κ προστασία έναντι τριβής.

3. ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΧΡΩΜΑ
Χαρακτηριστικά: Γυαλιά ασφαλείας άχρωµα µε προστασία 100% από UV, µε ρυθµιζόµενο σκελετό µε πλευρικούς
προφυλακτήρες
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, µε προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας, επαρκή µηχανική αντοχή, µε αντοχή
έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης ρυθµιζόµενου µήκους για καλύτερη προσαρµογή.
Πρότυπα ΕΝ 166,169
Σήµανση:
• Στους βραχίονες:
• CE
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.
• F Μηχανική αντοχή
• Στον οπτικό δίσκο:
• 1 Οπτική κλάση
• 3−1,2 που συµβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας, συµπεριλαµβανοµένου του υπέρυθρου
φάσµατος.
• F Μηχανική αντοχή.
4. ΑΣΠΙ∆ΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ
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Το ασπίδιο θα αποτελείται από το πρόθεµα και τη διάταξη προσαρµογής στο κράνος.
Το πρόθεµα θα είναι σχήµατος ορθογωνίου παραλληλογράµµου µε στρογγυλευµένες άκρες και θα καλύπτει τις
απαιτήσεις του ΕΝ 166 ως εξής:
• Ο βαθµός κλίµακας θα είναι 2 − 1.2 ή 3 − 1.2.
• Η οπτική κλάση θα είναι, το πολύ, 2.
• Η µηχανική αντοχή θα είναι επιπέδου κρούσης χαµηλής ενέργειας, τουλάχιστον (σύµβολο F).
• Θα έχει προστασία έναντι τριβής (σύµβολο Κ) και προστασία έναντι θάµβωσης (σύµβολο Ν).
• Θα έχει τη σήµανση προστασίας από ηλεκτρικό τόξο (8)
Η διάταξη προσαρµογής του προθέµατος στο κράνος, θα προσαρµόζεται ασφαλώς στην περίµετρο του κράνους. Θα έχει
σύστηµα ανύψωσης για τη ρύθµιση του προθέµατος στο ύψος που επιθυµεί ο χρήστης και δεν θα έχει µεταλλικά µέρη.
Η σήµανσή του θα είναι
• Το σύµβολο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο (8).
• Η µηχανική αντοχή θα είναι επιπέδου κρούσης χαµηλής ενέργειας, τουλάχιστον (σύµβολο F).
5. ΑΣΠΙ∆ΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ

Οπτικός δίσκος µε µεταλλικό πλέγµα του οποίου η προσαρµογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται µε ειδικό στήριγµα. Φέρει
ενδείξεις µηχανικής αντοχής και οπτικής κλάσης.
Φέρουν σήµανση CE και είναι καθ όλα σύµφωνα µε τη σήµανση την οποία απαιτεί ο νόµος.
Πρότυπα ΕΝ 166
Σήµανση:
• Στο στήριγµα
• CE
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.
• F Μηχανική αντοχή
• Στον οπτικό δίσκο:
• 1 Οπτική κλάση
• F Μηχανική αντοχή.
6. ΓΥΑΛΙΑ ΓΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΕΣ

Χαρακτηριστικά: Γυαλιά τύπου µάσκας που οι έγχρωµοι οπτικοί δίσκοι µπορούν να ανασηκώνονται (τύπος flip up) όταν
δεν γίνεται συγκόλληση.
Πρότυπα ΕΝ 166,175
Σήµανση:
• Στο πλαίσιο:
• CE
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής
• F Μηχανική αντοχή
• Στον οπτικό δίσκο:
• 1 Οπτική κλάση
• 4 έως 8 βαθµός σκίασης
• F µηχανική αντοχή
Οι έγχρωµοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να µπορούν να αλλάζουν για να χρησιµοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλογα µε το
είδος της εργασίας και την παροχή αερίου σύµφωνα µε τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ-ΕΝ 169

7. ΜΑΣΚΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΧΕΙΡΟΣ (ΑΣΠΙ∆ΙΟ)
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Χαρακτηριστικά: Μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο µε οπτικούς δίσκους που απορροφούν την ακτινοβολία των
συγκολλήσεων. Ως υλικό κατασκευής είναι προτιµότερο το fiberglass.
Πρότυπο: ΕΝ 166,175
Σήµανση:
• Στο πλαίσιο:
• CE
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.
• F Μηχανική αντοχή
• Στον οπτικό δίσκο:
• 1 Οπτική κλάση
• 9 έως 14 βαθµός σκίασης
Οι έγχρωµοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να µπορούν να αλλάζουν για να χρησιµοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλογα µε το
είδος της εργασίας και την ένταση του ρεύµατος σύµφωνα µε τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ−ΕΝ 169.
8. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
Τζάµια ηλεκτροσυγκολλητών µε σκίαση DIN 11 και διάφανα µε διάσταση αντίστοιχη της οµµατοθυρίδας της παραπάνω
µάσκας.
ΟΜΑ∆Α Γ΄ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
1.

ΦΙΛΤΡΟ ΜΑΣΚΑ Ρ1

Χαρακτηριστικά: Μάσκα µε ενσωµατωµένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό µε διπλό ιµάντα
προσαρµογής που θα καλύπτει µύτη, στόµα και
πηγούνι.
∆ιατίθεται σε συσκευασίες ανά 10−30 τεµάχια. Αν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής µπορεί να χρησιµοποιηθεί µέχρις ότου ο
χρήστης αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του.
Πρότυπα: ΕΝ 149
Σήµανση: Η µάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωµένα τα εξής:
• CE
• FFP1
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης
2. ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΑ Ρ2 ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α
Πεδίο Χρήσης: Κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία από χαµηλής τοξικότητας πολύ λεπτή σκόνη, αεροζόλ και
οργανικούς ατµούς, σε συγκεντρώσεις 10 φορές µεγαλύτερες του επιτρεπόµενου ορίου της µέσης τιµής έκθεσης.
Έχει ενσωµατωµένο φίλτρο κατακράτησης από συνθετικό υλικό (πολυπροπυλένιο) µε διπλό ιµάντα προσαρµογής και
καλύπτει µύτη, στόµα και πηγούνι µε στεγανό υλικό. Επιπρόσθετα έχει ενσωµατωµένο φίλτρο από ενεργό άνθρακα για
την κατακράτηση οργανικών ατµών και οσµών, σύµβολο VO (οργανικοί ατµοί). Επίσης έχει περάσει το τεστ για πολύ
λεπτή σκόνη ∆ολοµίτη (σύµβολο D).
∆ιατίθεται σε συσκευασίες ανά 10−30 τεµάχια. Αν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής µπορεί να χρησιµοποιηθεί µέχρις ότου ο
χρήστης αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του.
Πρότυπα: ΕΝ 149
Σήµανση: Η µάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωµένα τα εξής:
• CE
• FFP2, NR, D, SL, VO
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
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• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης

3.

ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ Α1 Ρ3 Ή ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΗ
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ

Χαρακτηριστικά:
Κυρίως µάσκα από συνθετικό υλικό µε ιµάντες προσαρµογής που θα καλύπτουν µύτη, στόµα και πηγούνι. Είναι
προτιµότερη µάσκα µε διπλά φίλτρα, ως πιο άνετη
Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι
Α1 Ρ3 (χρώµατος καφέ και λευκού) που παρέχει προστασία από οργανικά αέρια και ατµούς και σωµατίδια ή Α2 Ρ3
εφόσον διαθέτει η κατασκευαστική εταιρεία.
Πρότυπα: ΕΝ 140 για τη µάσκα και ΕΝ 141 για φίλτρα
Σήµανση: Η µάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωµένα τα εξής:
• CE
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ηµεροµηνία λήξης).
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης
• Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωµατικός κώδικας (καφέ και άσπρο)

4. ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2 Ρ3
Κυρίως µάσκα από συνθετικό υλικό µε ιµάντες προσαρµογής που θα καλύπτει όλο το πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένων
των οφθαλµών. Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι το ΑΒΕΚ2 Ρ3
(χρώµατος καφέ, γκρι, κίτρινου, πράσινου και λευκού) που παρέχει προστασία από όλους τους χηµικούς ρύπους σε αέρια
µορφή (οργανικά, ανόργανα, ατµούς οξέων, αµµωνία) και µικροοργανισµούς.
Πρότυπα: ΕΝ 136 για τη µάσκα και ΕΝ 141 για φίλτρα
Σήµανση: Η µάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωµένα τα εξής:
• CE
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ηµεροµηνία λήξης).
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης
• Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωµατικός κώδικας (καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο και άσπρο)

ΟΜΑ∆Α ∆΄ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΑ
1. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ

Χαρακτηριστικά
Γιλέκο µε έντονα διακρινόµενο χρώµα µε δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανακλαστικό υλικό. Ως υλικό
κατασκευής του γιλέκου είναι προτιµότερο βαµβάκι (15%) και πολυεστέρας (85%) για καλύτερο συνδυασµό άνεσης και
µηχανικών αντοχών.
Πρότυπα ΕΝ 340, 471
Σήµανση:
• CE
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
• Εικονόσηµο για αντανακλαστικές ενδυµασίες και οι κωδικοί 2, 2
Χρώµα: Πορτοκαλί, Κίτρινο, Πράσινο
Μέγεθος: L έως XXXL (L, XL, XXL, XXXL)
Λογότυπος: ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
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2.

ΠΟ∆ΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

Χαρακτηριστικά: Ποδιές από ειδικά επεξεργασµένο πυρίµαχο δέρµα (κρούτα).
Πρότυπα ΕΝ 470 Σήµανση:
• CE
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής
• Εικονόσηµο προστασίας από θερµότητα.

3. ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ

Χαρακτηριστικά: Ενιαίες στολές (garment) από Tyvek ή ισοδύναµα υλικά που προστατεύουν από πιτσιλίσµατα χηµικών
ουσιών και σκόνες ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του δέρµατος.
Πρότυπα ΕΝ 340, 463
Σήµανση:
• CE
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής
• Εικονόσηµο προστασίας από πιτσιλίσµατα χηµικών ουσιών.
Κωδικοί 4 προστασία από αερολύµατα (spray)
5 προστασία από σκόνες
6 προστασία από πιτσιλίσµατα υγρών ουσιών

4. ΝΙΤΣΕΡΑ∆ΕΣ

Οι νιτσεράδες θα ακολουθούν τις προβλέψεις του ΕΝ 343 σε ότι αφορά τις µηχανικές αντοχές, την αντοχή στο πλύσιµο
και τη σήµανση. Τα επίπεδα αντοχών θα είναι:
• Αδιαβροχοποίηση 3.
• ∆ιαπνοή 3.
Οι υπόλοιπες απαιτήσεις (κλείσιµο µε φερµουάρ ή και velkro, τσέπες εσωτερικές ή εξωτερικές) πρέπει να καθορισθούν
σε συνεννόηση µε τους χρήστες.
Θα έχουν κουκούλα η οποία, όταν δεν χρησιµοποιείται, θα τοποθετείται σε θήκη που θα είναι στο πίσω µέρος της
νιτσεράδας.
Οι νιτσεράδες πρέπει να είναι κουστούµι και το υλικό να έχει χρώµα υψηλής ορατότητας όπως επίσης και
αντανακλαστικές ταινίες
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Να διατίθενται σε µεγέθη L, XL, XXL, XXXL

ΟΜΑ∆Α Ε΄ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ
1.
ΓΑΛΟΤΣΕΣ

Χαρακτηριστικά:
Αδιάβροχη µπότα από συνθετικό υλικό µε αντιολισθητική σόλα προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό έναντι
διάτρησης.
Πρότυπο ΕΝ 344, 345
Σήµανση:
• CE
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, µέγεθος
• Το σύµβολο S5 που συµβολίζει
• Προστασία δακτύλων
• Απορρόφηση µηχανικής ενέργειας στη φτέρνα
• Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού
• Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης
• Αντιστατικές ιδιότητες
Να διατίθεται σε µεγέθη από 36 – 47.
2.

ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Χαρακτηριστικά: Ηµιάρβυλο, µε ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, µε προστατευτικό κάλυµµα δακτύλων και
αντιολισθητική σόλα.
Πρότυπο ΕΝ 344, 345
Σήµανση:
• CE
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, µέγεθος
• Το σύµβολο S3 που συµβολίζει
• Προστασία δακτύλων
• Απορρόφηση µηχανικής ενέργειας στη φτέρνα
• Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού
• Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης
• Αντιστατικές ιδιότητες
• στη σόλα oil resistant
Τα άρβυλα ασφαλείας θα έχουν µεγέθη από Νο 38 έως Νο 49
3. ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
Χαρακτηριστικά: Ηµιάρβυλο, µε ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, µε προστατευτικό κάλυµµα δακτύλων και
αντιολισθητική σόλα.
Πρότυπο ΕΝ 344, 345
Σήµανση:
• CE
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• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, µέγεθος
• Το σύµβολο S3 που συµβολίζει
• Προστασία δακτύλων
• Απορρόφηση µηχανικής ενέργειας στη φτέρνα
• Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού
• Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης
• Αντιστατικές ιδιότητες
• στη σόλα oil resistant
Ειδικό για τους ηλεκτρολόγους πρέπει να έχει ανταπεξέλθει τη δοκιµή διηλεκτρικής αντοχής σε 5kV .
Τα άρβυλα ασφαλείας θα έχουν µεγέθη από Νο 39 έως Νο 47

ΟΜΑ∆Α ΣΤ΄ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
1. ΚΡΑΝΗ

Χαρακτηριστικά: Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό. Για να είναι περισσότερο εργονοµικά θα ήταν προτιµότερο:
• Οι κατακόρυφοι ιµάντες του κεφαλοδέµατος να είναι από συνθετικές ίνες και όχι από σκληρό πλαστικό.
• Η ρύθµιση του ιµάντα του αυχένα να γίνεται µε κοχλία µίας κίνησης, για να ρυθµίζεται αφού έχει φορεθεί.
• Στον ιµάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρµα, η οποία να αντικαθίσταται και να πλένεται
• Να υπάρχουν οπές αερισµού που θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα
Πρότυπο ΕΝ 397
Σήµανση:
• CE
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
Επίσης θα υπάρχει και αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά µε πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και
αποθήκευση
2. ΚΡΑΝΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

Χαρακτηριστικά: Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό. Για να είναι περισσότερο εργονοµικά θα ήταν προτιµότερο:
• Οι κατακόρυφοι ιµάντες του κεφαλοδέµατος να είναι από συνθετικές ίνες και όχι από σκληρό πλαστικό.
• Η ρύθµιση του ιµάντα του αυχένα να γίνεται µε κοχλία µίας κίνησης, για να ρυθµίζεται αφού έχει φορεθεί.
• Στον ιµάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρµα, η οποία να αντικαθίσταται και να πλένεται
Πρότυπο ΕΝ 397
Σήµανση:
• CE
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
• 440 vac (προστασία από ηλεκτρικό ρεύµα).
Επίσης θα υπάρχει και αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά µε πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και
αποθήκευση
3. ΚΡΑΝΗ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΣΠΙ∆ΙΟ
Χαρακτηριστικά: Η διάταξη θα αποτελείται από κράνος προστασίας, ενσωµατωµένο ασπίδιο προστασίας από νάιλον
πλέγµα, για κλαδέµατα µε χρήση βενζινοπρίονου και ρυθµιζόµενα ακουστικά κατά του θορύβου. (ΕΝ 3521/93)Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό. Για να είναι περισσότερο εργονοµικά θα ήταν προτιµότερο:
Θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 397, ΕΝ 1731.
Θα έχει το σύµβολο της διηλεκτρικής αντοχής 440 (vac)
Το κεφαλόδεµα θα έχει κατακόρυφους ιµάντες από πλεκτές συνθετικές ίνες ενώ οι ιµάντες του µετώπου και αυχένα θα
είναι από συνθετικό υλικό χαµηλής πυκνότητας
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Η προσαρµογή του µήκους του ιµάντα του αυχένα θα γίνεται µε κοχλία ρύθµισης που θα βρίσκεται στο πίσω µέρος του
ιµάντα του αυχένα
Θα υπάρχει υποσιάγωνο µε ρυθµιστή µήκους
Στο µέτωπο θα υπάρχει ιµάντας απορρόφησης του ιδρώτα από δέρµα ή βαµβακερό ύφασµα
Στο εξωτερικό τµήµα του κελύφους θα υπάρξει διάταξη µε την οποία θα ρυθµίζεται η θέση του ασπιδίου.
4.

ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
Προσφέρεται ολόσωµη εξάρτηση (ολόσωµη ζώνη ασφαλείας) η οποία είναι σύστηµα από ιµάντες που περικλείουν τα
πόδια, τη µέση και το στήθος και έχουν δακτυλίους σύνδεσης. Είναι κατασκευασµένη µε βάση το ΕΝ 361 και φέρει τη
σήµανση που ορίζει ο νόµος.

5.

ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αποσβεστήρας ενέργειας ο οποίος είναι σύστηµα που αποσβένει την ενέργεια σε περίπτωση πτώσης.
κατασκευασµένο µε βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 355 και φέρει τη σήµανση που ορίζει ο νόµος.

6.

Είναι

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ∆ΕΣ

Οι επιγονατίδες θα είναι κατασκευασµένες ως εξής:
Εσωτερικά, από υλικό που θα επιτρέπει την αναπνοή του δέρµατος
Εξωτερικά, από υλικό που θα είναι ανθεκτικό στην τριβή, στις χηµικές ουσίες, αντιολισθητικό και εύκαµπτο. Θα
συνδέονται µε δύο ζεύγη ιµάντων που θα κλείνουν µε ταινίες velcro.
7.

ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Οι κώνοι θα χρησιµοποιούνται ως υλικά οδικής σήµανσης, όπου είναι αναγκαίο να διακόπτεται η κυκλοφορία.. Θα είναι
πλήρως αντανακλαστικοί (µε εναλλασσόµενους λευκούς και κόκκινους δακτυλίους).
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής: καουτσούκ
Ύψος: 50 cm
Βάρος: 2,2 − 2,4 Kg
Μορφή:
Θα έχουν τετραγωνική βάση σχεδιασµένη µε τρόπο που να επιτρέπει την απόλυτη ισορροπία. Θα είναι δυνατόν να
τοποθετηθεί ο ένας επάνω στον άλλο µε τρόπο που το συνολικό ύψος να µην υπερβαίνει το 20% του αρχικού. Στο επάνω
µέρος θα υπάρχει οπή για την µεταφορά και την εναπόθεσή τους.
Χρωµατισµός
Η κόκκινη µη αντανακλαστική 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

Παρ/ντας
φωτεινότητας
β

4

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
Η αντανακλαστική µεµβράνη θα είναι τύπου II κατά την ΥΑ 16832 (ΥΠΕΧΩ∆Ε ΦΕΚ 954 / 86).
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Η επικόλληση της µεµβράνης στον κώνο θα είναι σύµφωνη µε το σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου CEN TC 226 Ν 143 Ε
(§7.8) ή ισοδύναµο εθνικό πρότυπο.
Ο κώνος θα ανταποκρίνεται στις µηχανικές αντοχές των § 7.4, 7.5 & 7.6 του ανωτέρω προτύπου ή άλλου ισοδύναµου
προτύπου. Θα έχει έγκριση από αρχή κράτους − µέλους της Ε.Ε.
Θα έχει σήµανση στη βάση µε τον κατασκευαστή και τον αριθµό έγκρισης.
8.

ΚΑΠΕΛΑ

Θα είναι υφασµάτινα τύπου τζόκεϊ µε ρυθµιζόµενο άνοιγµα, σύνθεση υφάσµατος 65% πολυεστέρας, 35% βαµβάκι.
Τα καπέλα θα είναι αντρικά και γυναικεία
9. ΩΤΟΑΣΠΙ∆ΕΣ
Περιγραφή: Κέλυφος από συνθετικό υλικό και στεφάνη στήριξης στο κεφάλι. Θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν
ανθιδρωτικές επενδύσεις στους δακτυλίους που έρχονται σε επαφή µε το έξω τους, για να είναι πιο εύχρηστες.
Πρότυπο ΕΝ 352-1. Αν προσαρµόζονται στο κράνος ΕΝ 352-3.
Σήµανση: Οι ωτοασπίδες πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωµένα τα εξής:
 CE
 Κωδικό προϊόντος
 Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.
Είναι υποχρεωτική η προσκόµιση από τον προµηθευτή διαγράµµατος 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.

Για τα υποδήµατα και όλα τα είδη που χρειάζονται µεγέθη ο προµηθευτής θα λάβει καταστάσεις από τις υπηρεσίες και
βάσει αυτών θα γίνει η παράδοση, υποχρεούται δε να καταθέσει µετά την κατακύρωση δείγµατα από όλα τα µεγέθη, για
την σωστότερη εφαρµογή των ειδών.
Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους:
1. Θα υποβάλλουν δείγµατα των προαναφερόµενων ειδών για την αξιολόγηση της προσφοράς τους.
2. Ο προµηθευτής πρέπει να προσκοµίσει πιστοποιητικά από πιστοποιηµένο φορέα δοκιµών χώρας µέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα. Αµετάφραστα πιστοποιητικά δοκιµών στην
Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική ή Γερµανική γλώσσα, µπορεί να γίνουν αποδεκτά κατ΄ εξαίρεση
3. Θα πρέπει τα υπό προµήθεια είδη να παραδοθούν στις αποθήκες του ∆ήµου κατόπιν συνεννόησης µε τις
υπηρεσίες και θα παραληφθούν από την αρµόδια επιτροπή, ενώ θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τα
δείγµατα.
4. Εάν κάποιο είδος είναι ελαττωµατικό ή δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές , δεν θα παραλαµβάνεται από την
επιτροπή και θα επιστρέφεται στον προµηθευτή.
5. Ο ανάδοχος προµηθευτής υποχρεούται να προβεί σε επίδειξη χρήσης των ειδών ατοµικής προστασίας και να
εκπαιδεύσει το προσωπικό του ∆ήµου που θα χρησιµοποιήσει τα είδη
6. Για όλα τα πρότυπα που έχει παύσει η ισχύς του και έχουν αντικατασταθεί µε καινούργια γίνονται δεκτά τα νέα
αρκεί να είναι σύµφωνα µε την οδηγία 89/686/ΕΟΚ και των αντικαταστάσεων αυτής 2011/C 205/01
Ο προϋπολογισµός της ανωτέρω προµήθειας ανέρχεται σε 112.521,02 € πλέον ΦΠΑ και βαρύνει τους κωδικούς ΚΑ:
15 6061.01 - 20 6063.01 – 20 6063.03 – 35 6063.02 – 30 6063.01 – 45 6063.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας για
το έτος 2013 και τους αντίστοιχους έτους 2014.

Επισηµαίνουµε ότι οι ποσότητες του προϋπολογισµού είναι ενδεικτικές, διότι δεν µπορεί να προβλεφθούν εκ των προτέρων οι
ακριβείς ποσότητες των ειδών που θα απαιτηθούν από τις υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του έτους.
Ως εκ τούτου µπορεί ο ∆ήµος να αυξοµειώσει τις ποσότητες των ειδών σε κάθε οµάδα αλλά µέχρι του ύψους του προϋπολογισµού
της οµάδας.
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Ενδέχεται επίσης να µην απορροφηθούν όλες οι ποσότητες και κατά συνέπεια όλο το ποσόν της σύµβασης.

Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε ανοικτό διαγωνισµό διαγωνισµού µε κριτήριο τη
χαµηλότερη προσφορά κατ εφαρµογή των διατάξεων της Υ.Α 11389/93 περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α, τις σχετικές ερµηνευτικές αυτής
εγκυκλίους, όπου αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση µε το Ν.2286/95.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 16/10/2013
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
Π. ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
K. KAΪΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΟΜΑ∆Α ∆΄ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΑ

Ανακλαστικά γιλέκα

ΤΕΜ

Ποδιές συγκολλητών

ΤΕΜ

3

Στολές προστασίας από
χηµικά

ΤΕΜ

15
0

Νιτσεράδες

ΤΕΜ

Φόρµες εργασίας µε
τιράντα

Σακάκια εργασίας

640

4

6

10

150

41

881

881

11,00

9.691,00

2

13

13

6,00

78,00

20

170

170

10,00

1.700,00

100

474

474

25,00

11.850,00

ΤΕΜ

0

0

35,00

0,00

ΤΕΜ

0

0

36,00

0,00

340

30

8

10

14

10

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆΄

23.319,00
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