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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Αριθ. Μελέτης: 8/2020 

Φορέας:  ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ 
 
Προμήθεια: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
Προϋπολογισμός: 197.444,94,€ 

 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 197.444,94 ΕΥΡΩ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
-Τεχνική Έκθεση 
-Γενική  και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
-Τεχνικές Προδιαγραφές 
-Προϋπολογισμός 
-Έντυπο προσφοράς  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Αριθ. Μελέτης: 08/2020 

Φορέας:  ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ 
 
Προμήθεια: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
Προϋπολογισμός: 197.444,94,€ 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 
Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους του 
Δήμου Θέρμης στους τομείς των Δνσεων της παρούσας μελέτης που αναφέρονται αναλυτικότερα 
παρακάτω.  
 
Τα προς προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’αριθμ.43726/19 
(ΦΕΚ2208/Β/8-6-2019) Κ.Υ.Α. με θέμα “Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους Ο.Τ.Α. 
α΄και β΄βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής  ιατρικής”. 
 
  
 
 
 
O ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ  
 
 Θέρμη, 06/02/2020 
 
 
 
 
Κολοκυθάς 
Αθανάσιος 

   

   
       
 
 
  

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Θέρμη, 06/02/2020 
Ο Αναπληρωτής   
Προϊστάμενος Δ/σης Ο.Υ. 
 
 
Τσαπικούνης Θεοφάνης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Αριθ. Μελέτης: 08/2020 

Φορέας:  ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ 
 
Προμήθεια: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
Προϋπολογισμός: 197.444,94€ 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Για την «προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας » προϋπολογισμού 197.444,94 € με ΦΠΑ και 
159.229,79 € χωρίς ΦΠΑ. 
 
Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της προμήθειας 
Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια  μέσων ατομικής προστασίας τα οποία θα χρησιμοποιηθούν 
για τις ανάγκες εκτέλεσης εργασιών, εργαζομένων του δήμου, στις Δνσεις της παρούσας μελέτης που 
αναφέρονται αναλυτικότερα παρακάτω.  
 
Άρθρο 2ο - Διατάξεις που ισχύουν 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις: 
α) Του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».  
β) Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α). 
γ) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο -Πρόγραμμα 
Διαύγεια- και άλλες διατάξεις». 
δ)Της ΚΥΑ Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/20-12-2012 τεύχος Β) με την οποία ρυθμίζονται 
ειδικότερα θέματα λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης ,Ανταγωνιστικότητας ,Υποδομών ,Μεταφορών και Δικτύων. 
ε)Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α726.3.2014)«Διοικητικές Απλουστεύσεις ... και λοιπές ρυθμίσεις». 
στ)Του ΠΔ.80/2016(ΦΕΚ 145/05-08-2016)Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.  
ζ) Του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις ,΄Έργου, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών” 
η) Της υπ’αριθμ. 43726/19 (ΦΕΚ2208/Β/8-6-2019) Κ.Υ.Α. με θέμα “Παροχή μέσων ατομικής 
προστασίας σε υπαλλήλους Ο.Τ.Α. α΄και β΄βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα 
προληπτικής  ιατρικής”. 
θ) Της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
 
Άρθρο 3ο - Συμβατικά τεύχη 
Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 
a) Η Διακήρυξη 
β) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
 γ) Ο προϋπολογισμός 
δ) Η Γενική  και ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων 



 

[4] 
 

ε) Το έντυπο προσφοράς  
στ)Η τεχνική έκθεση 
Άρθρο 4ο – Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
Η  εκτέλεσης  της προμήθειας  θα γίνει με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, και κριτήριο 
κατακύρωσης  την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 
 
Άρθρο 5ο Δικαιούμενοι συμμετοχής 
1.Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα 
σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
 
Άρθρο 6ο   Διάρκεια της σύμβασης - Τόπος & Χρόνος παράδοσης  
Η σύμβαση προμήθειας θα διαρκέσει από την ημερομηνία υπογραφής της και  για ένα (1) έτος. 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.  

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να 
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

 
Η παράδοση του υλικού θα γίνεται τμηματικά  και ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου. Η  μεταφορά θα 
γίνει με μεταφορικά μέσα του προμηθευτή, θα βαρύνει τον προμηθευτή και θα πραγματοποιείται 
κατόπιν  συνεννόησης  με την επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης της συγκεκριμένης 
προμήθειας.  
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε πέντε  (5)  ημέρες  από την παραγγελία (τμηματική ή 
συνολική), να έχει διαθέσιμα τα ζητούμενα είδη. Η παράδοση θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και τουλάχιστον τρεις ώρες προ του τέλους του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου.  
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Άρθρο 7ο – Χρόνος υπογραφής Σύμβασης  
Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε είκοσι (20) 
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ειδικής πρόσκλησης , για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Η σύμβαση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016. 

 
Άρθρο 8ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης (αρ 72 ν 4412/2016) της σύμβασης καθορίζεται σε 5% της συνολικής 
συμβατικής αξίας, (χωρίς το ΦΠΑ). Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί πριν ή το αργότερο κατά  την υπογραφή της 
σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου 
έναντι του αναδόχου. 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συνταγμένη κατά τον ισχύοντα τρόπο για 
το Δημόσιο.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο προμήθειας μετά την μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης και σύμφωνα 
με όσα προβλέπεται στις διατάξεις του Ν 4412/2016.  
  
 
Άρθρο 9ο   Ευθύνη αναδόχου 
Ο ανάδοχος προμηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συμπεφωνημένων ιδιοτήτων των 
πωλουμένων και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυμμένου ελαττώματος. 
 
Άρθρο 10ο  Παραλαβή των ειδών – Εγγυημένη λειτουργία της προμήθειας. 
H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/161  σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου .  Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών 
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο 
ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο και πρακτική 
δοκιμασία   
                                                 
1 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται 

τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το 
όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε 
μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον 
προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την 
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη 
λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου 
μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες”  
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Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό 
– οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 
του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση 
τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να 
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του 
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα 
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 
εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι 
(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον 
τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 
Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 
 
Εγγυημένη λειτουργία της προμήθειας  
 
Περίοδος εγγυημένης λειτουργίας, 4 μήνες για τα είδη ρουχισμού και 1 έτος στα υποδήματα, από την 
εκάστοτε οριστική παραλαβή. 

   Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω περιόδου, εφόσον προκύψει κατασκευαστικό ελάττωμα σε προϊόν (π.χ.    
αν ανοίξει η σόλα σε υπόδημα ασφαλείας κλπ.) θα πρέπει να γίνει η αντικατάσταση του προϊόντος εντός 
του χρόνου διάρκειας της σύμβασης συμπεριλαμβανομένου τυχόν παρατάσεων και του χρόνου 
εγγυημένης λειτουργίας. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας (αρ 215 ν 
441/2016). Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην 
προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.  
Τα μέσα ατομικής προστασίας θα πρέπει κατά την παράδοσή τους να είναι διαχωρισμένα ανά 
υπηρεσία του δήμου (με το αντίστοιχο Δελτίο Αποστολής) προς διευκόλυνση του έργου της 
Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών. 
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την 
αναθέτουσα αρχή2 προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα 
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά (άρθρο 215 ν 4412/2016). 
 Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή 
εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.  

                                                 
2   Πρβλ άρθρο 215 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 33 παρ. 5 του ν. 4608/2019. 
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Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
 
 
Άρθρο 11ο - Έκπτωση του αναδόχου 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016  
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση. 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης. 
 
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των 
υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 
συνολικής ποσότητας αυτών. 
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο 
χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
Η είσπραξη του προστίμου  γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης , 
εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
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Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα 
τα μέλη της ένωσης. 
 
Άρθρο 12ο – Τρόπος Πληρωμής-Προκαταβολές 
Η πληρωμή θα γίνεται  μετά τη λήψη του σχετικού παραστατικού δαπάνης και την έκδοση του 
σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια 
υπηρεσία του δήμου. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή 
 
Άρθρο 13ο –Αναθεώρηση τιμών προσφοράς  
Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες, μέχρι το τέλος της συμβατικής χρονικής περιόδου. 
 
 
 
Άρθρο 14ο - Έξοδα - κρατήσεις - επιβαρύνσεις 
Στη συμβατική αξία της προμήθειας  , εκτός του Φ.Π.Α., γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι οποίες 
επιβαρύνουν τον ανάδοχο: 
α) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος  σε ποσοστό 4%  
β) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 3 
γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 
Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/20164 
δ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)5 . 
 
ε) Η δαπάνη δημοσίευσης ,αρχικής ή και επαναληπτικών , των περιλήψεων διακήρυξης σε 
εφημερίδες  βαρύνουν τον ανάδοχο (άρθρο 4 Ν.3548/2007 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 
του Ν.3801/2009) και εγκύκλιος 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών 
«Αποδοχή της αρ. 204/2010 γνωμοδότησης του Δ' Τμήματος του Ν.Σ.Κ.- Δαπάνες 
δημοσιεύσεων διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων ΟΤΑ Α'βαθμ.».Το κόστος δημοσίευσης 
που βαρύνει τον ανάδοχο υπολογίζεται περί τα 750,00€ ανά δημοσίευση διαγωνισμού. 
στ) Οποιαδήποτε κράτηση επιβληθεί με νόμο μέχρι το πέρας   των πληρωμών των σχετικών 
                                                 
3  Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019. 
4 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

5 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και 
των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
 
Άρθρο 14ο Άλλες πληροφορίες   
Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι διατάξεις του ν 4412/2016 
 
O ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ  
 
 Θέρμη, 06/02/2020 
 
 
 
 
Κολοκυθάς 
Αθανάσιος 

   

   
       
 
 
  

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Θέρμη, 06/02/2020 
Ο Αναπληρωτής   
Προϊστάμενος Δ/σης Ο.Υ. 
 
 
Τσαπικούνης Θεοφάνης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ      
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

(Για τις ανάγκες της Δ.Τ.Υ. Δ.Θ) 
 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Τα μέσα ατομικής προστασίας που πρόκειται να προμηθευτεί η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, 
αφορούν στους υπαλλήλους που εργάζονται καθώς και αυτούς που προβλέπεται να συνάψουν 
συμβάσεις κάθε μορφής, οι οποίοι έχουν καθήκοντα που επιβάλουν τη χρήση ΜΑΠ και προβλέπεται 
να τους χορηγούνται, βάσει της υπ’αριθμ.43726/19 (ΦΕΚ2208/Β/8-6-2019) Κ.Υ.Α. με θέμα 
“Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους Ο.Τ.Α. α΄και β΄βαθμού και των νομικών 
προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής  ιατρικής”.  
Ο αριθμός των υπαλλήλων κάθε ειδικότητας, τα Μ.Α.Π. που δικαιούνται, καθώς και οι τελικές 
ποσότητες της προμήθειας, περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο πίνακα 1.1, 1.2., ο οποίος 
συντάχθηκε με βάση τα σχετικά έγγραφα της Τεχνικού Ασφαλείας του δήμου Θέρμης, που 
συνοδεύουν το πρωτογενές αίτημα της Δ.Τ.Υ.  
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Οι τεχνικές προδιαγραφές για κάθε ένα από τα παρακάτω είδη, όπως προβλέπεται από την  
υπ’αριθμ.43726/19 (ΦΕΚ2208/Β/8-6-2019) Κ.Υ.Α. με θέμα “Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε 
υπαλλήλους Ο.Τ.Α. α΄και β΄βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής  
ιατρικής”,  καθορίζονται ειδικότερα στο με αρ. πρωτ. 38811/2019 αρχικό έγγραφο και στο με αρ. πρωτ. 
42412/14-10-2019 διευκρινιστικό έγγραφο, αλλά και στην από 24-10-2019 διευκρινιστική απάντηση, 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του τεχνικού ασφαλείας του Δήμου Θέρμης, όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν με την τελευταία αποστολή πίνακα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (31-01-2020), 
όπου περιλαμβάνονται οι τελικές επικαιροποιημένες τεχνικές προδιαγραφές, που συντάχθηκαν από 
τον Τεχνικό Ασφαλείας, τις οποίες και επισυνάπτουμε: 

 

 ΕΙΔΟΣ Μ.Α.Π. 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 
Δερματοπάνινα 

γάντια 
Ζεύγη / άτομο 

/ έτος: 18 

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 ή 
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ημερομηνία παραγωγής  
• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι 
κωδικοί 2, 1, 2, 2 
Μήκος περίπου 20−25cm πάχος 1 −1,2 mm Το εμπρός μέρος 
γαντιού και τα δάκτυλα από βόειο δέρμα και το πίσω μέρος 
από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης. 

2 
Γάντια Ελαστικά 
Μιας Χρήσης 

Ζεύγη / άτομο 
/ έτος: 18 

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 προστασίας από χημικές ουσίες & 
μικροοργανισμούς 
Μήκος περίπου 20 cm 
Κατασκευή από Νιτρίλιο 

3 Γάντια από PVC Ζεύγη / άτομο 
/ έτος: 3 

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

4 Γάντια από Νιτρίλιο Ζεύγη / άτομο 
/ έτος: 5 

Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374 με επίπεδα μηχανικών αντοχών 
• 3 (τριβή) 
• 1 (κοπή με λεπίδα) 
• 0 (διάσχιση) 
• 1 (διάτρηση) 
Σήμανση: 
• CE 
• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής ή 
ημερομηνία παραγωγής 
• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι 
κωδικοί 3, 1, 0, 1 
• Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και 
μικροοργανισμούς 
Μήκος περίπου 30cm πάχος 0,5mm 
Υλικό κατασκευής νιτρίλιο με εσωτερική επένδυση από 
ανθιδρωτικό υλικό. 

5 
Γάντια εργασίας 
από Ύφασμα και 

Ζεύγη / άτομο 
/ έτος: 10 

Πρότυπα ΕΝ 388, 420  Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών 
αντοχών 3, 1, 2, 2. 
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Νιτρίλιο • 3 (τριβή) 
• 1 (κοπή με λεπίδα) 
• 2 (διάσχιση) 
• 2 (διάτρηση) 
Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής ή 
ημερομηνία παραγωγής 
• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι 
κωδικοί 3, 1, 2, 2 
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. 

6 Γάντια Συγκολλητών Ζεύγη / άτομο 
/ έτος: 3 

Πρότυπα EN 388, 420, 407 
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών: 3, 1, 2, 1. 
Ελάχιστα επίπεδα θερμικών αντοχών: 3, 1, 3, 1, 4, Χ. 
Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος Κατασκευής ή 
ημερομηνία παραγωγής 
• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι 
κωδικοί 3,1,2,1 
• Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα 
Μπορεί να επιλεγούν τύποι των 3 ή 5 δακτύλων. 
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. 

7 
Γάντια μονωτικά 
ηλεκτρολόγου 

Ζεύγη / άτομο 
/ έτος: 3 

ΠρότυπαEN 60903 – IEC 903 
Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος Κατασκευής,  
Class 00, RC και ένα έτος ημερομηνία λήξης 
• Εικονόσημο διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής 
Μήκος περίπου 30 cm από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές 

8 

Κράνος (για 
προστασία κατά τις 

εργασίες σε 
διαφορετικά 
επίπεδα) 

Τεμάχια / 
άτομο / έτος: 1 

Πρότυπα ΕΝ 397 
Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής. 
Το εξωτερικό κέλυφος να είναι από ελαφρύ συνθετικό υλικό, 
να διαθέτει υφασμάτινους ιμάντες του κεφαλοδέματος και 
κοχλία ρύθμισης προσαρμογής στην κεφαλή, υποδοχή για 
ωτοασπίδες (international), υποσιάγωνο και ασπίδα 
προσώπου, στον ιμάντα προσώπου ανθιδρωτική μαλακή 
επένδυση, η οποία να αντικαθίσταται και να πλένεται, να έχει 
κατασκευαστεί το πολύ ένα χρόνο πριν από την ολοκλήρωση 
της προμήθειας. 

9 
Κράνος με 

ενσωματωμένο 
Τεμάχια / 

άτομο / έτος: 1 
Πρότυπο ΕΝ 397 (κράνος), 166 (ασπίδιο) 
Σήμανση: 
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ασπίδιο προστασίας 
από ηλεκτρικό τόξο 
(για ηλεκτρολογικές 

εργασίες) 

• CE 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, Διηλεκτρική αντοχή 
440vac. 
Η διάταξη αποτελείται από κράνος προστασίας με 
ενσωματωμένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο στο 
εσωτερικό του κράνους, το οποίο θα είναι δυνατό να 
κατεβαίνει και να καλύπτει το πρόσωπο του χρήστη, καθώς 
και διάταξη χειρισμού μέσω της οποίας ο χρήστης θα 
ανεβάζει ή θα κατεβάζει το ασπίδιο κατά την κρίση του. 
Κράνος: Προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα διηλεκτρικής 
αντοχής 440 vac. Κεφαλόδεμα με κατακόρυφους ιμάντες από 
πλεκτές συνθετικές ίνες και ιμάντες μετώπου και αυχένα από 
συνθετικό υλικό χαμηλής πυκνότητας. Η προσαρμογή μήκους 
ιμάντα αυχένα θα γίνεται με κοχλία ρύθμισης που θα 
βρίσκεται στο πίσω μέρος του ιμάντα αυχένα. Υποσιάγωνο με 
ρυθμιστή μήκους. Δερμάτινος ή βαμβακερός ιμάντας 
απορρόφησης ιδρώτα στο μέτωπο. Στο εξωτερικό τμήμα του 
κελύφους θα υπάρχει η διάταξη με την οποία θα ρυθμίζεται η 
θέση του ασπιδίου. 
Ασπίδιο: οπτική κλάση (κατηγορία 2 το πολύ), βαθμός 
κλίμακας (2-1.2 ή 3-1.2), μηχανική αντοχή (κατηγορία Β), 
προστασία από ηλεκτρικό τόξο (κατηγορία 8), προστασία από 
θάμβωση (κατηγορία Ν), αντοχή σε τριβή (κατηγορία Κ). 

10 
Γυαλιά ανοικτού 

τύπου 
Τεμάχια / 

άτομο / έτος: 3 

Πρότυπα EN 166, 170 
Σήμανση: 
• CE 

• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 

Προορίζονται για την προστασία ματιών κατά την εργασία. 
Ρυθμιζόμενοι βραχίονες και σκελετός πλαστικός με μαλακά 
επιρρίνεια για άνετη χρήση. Οι φακοί να είναι 
πολυκαρμπονικοί με πάχος 2,2mm σε διαφανές χρώμα και να 
διαθέτουν πλευρική προστασία ματιών. 

11 
Γυαλιά κλειστού 

τύπου 
Τεμάχια / 

άτομο / έτος: 3 

Πρότυπα EN 166  
Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, μηχανική αντοχή, προστασία από υγρές 
χημικές ουσίες και από σκόνη 
Στον οπτικό δίσκο: 
• Οπτική κλάση 
• Μηχανική αντοχή 
• Προστασία έναντι τριβής 
• Αντιθαμβωτική επένδυση 
Να υπάρχει πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου με ιμάντα 
στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου 
αερισμού. 
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12 

Γυαλιά κλειστού 
τύπου 

οξυγονοκόλλησης  
goggles 

Τεμάχια / 
άτομο / έτος: 3 

Πρότυπα ΕΝ 166,  169 
Σήμανση: 
Στο πλαίσιο: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 
• F Μηχανική αντοχή 
Στον οπτικό δίσκο: 
1 και F 
Γυαλιά τύπου μάσκας, οι έγχρωμοι φακοί των οποίων μπορούν 
να ανασηκώνονται (τύπος flip-up) όταν δεν γίνεται 
συγκόλληση. 
Οπτικός δίσκος από πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές υλικό. 
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 το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ-169. 
Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχής χρήση) 
Βαθμός σκίασης: 4 έως 8 
Μηχανική αντοχή: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας) 

13 
Γυαλιά Προστασίας 

από Ηλιακή 
Ακτινοβολία 

Τεμάχια / 
άτομο / έτος: 1 

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

14 
Μάσκα 

ηλεκτροσυγκόλλησης 
ηλεκτρονική 

Τεμάχια / 
άτομο / έτος: 2 

Πρότυπα ΕΝ 379 
Σήμανση: 
Στο πλαίσιο: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, F 
Στον οπτικό δίσκο: 
• 1, 9 έως 14 
Ηλεκτρονική μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο, με 
αυτόματη ρύθμιση του τόνου σκοτεινότητας  από 9-13 DIN σε 
χρόνο 0,0002 sec, για να απορροφούν την ακτινοβολία των 
συγκολλήσεων ανάλογα με το είδος της εργασίας και την 
ένταση του ρεύματος. Πριν από την έναρξη της συγκόλλησης 
ο βαθμός σκίασης θα είναι χαμηλός (μεταξύ 3 και 5), 
επιτρέποντας στο χρήστη να βλέπει και με την έναρξη της 
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συγκόλλησης θα μεταβάλλεται αυτόματα στον προκαθορισμένο 
βαθμό σκίασης. 
Εξοπλισμένη με σύστημα που στηρίζεται στο κεφάλι και μπορεί 
να ρυθμιστεί η σφιχτή προσαρμογή. 
Υλικό κατασκευής: fiberglass, πολυαμίδιο 
Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλη για συνεχή χρήση) 
Βαθμός σκίασης: σαφές 4 και μεταβλητό από 9 έως 14 
Χρόνος αλλαγής: 0,00004 sec 
Μηχανική αντοχή πλαισίου: κατηγορία F (κρούση χαμηλής 
ενέργειας) 
 

15 

 
Φιλτρόμασκα 

Σωματιδίων με 
Βαλβίδα (προστασία 
μόνο από σκόνη) – 

φίλτρο Ρ1 

Τεμάχια / 
άτομο / έτος: 2 

Πρότυπα: ΕΝ 149 
Σήμανση: 
Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν 
ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 
• CE 
• FFP1 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής ή 
ημερομηνία παραγωγής 
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 
Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από 
συνθετικό υλικό με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα 
καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι. 
Διατίθεται σε συσκευασίες ανά 20−30 τεμάχια. Αν τηρηθούν 
οι κανόνες υγιεινής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου ο 
χρήστης αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του. 

16 

Μάσκα Ημίσεως 
Προσώπου με 

Φίλτρα Α1 Ρ3 ή 
ισοδύναμη 

φιλτρόμασκα 

Τεμάχια / 
άτομο / έτος: 2 

Πρότυπα: ΕΝ 140 για τη μάσκα και ΕΝ 14387 για τα φίλτρα 
Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα 
φίλτρα και ημερομηνία λήξης αναγράφεται στη συσκευασία) 
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 
• Σύμβολο FF (filteringfacepiece, φιλτρόμασκα) A1P3. 
• Χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο) 
Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό και δύο φίλτρα με ιμάντες 
προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, στόμα και πηγούνι . 
Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη 
συγκεκριμένη περίπτωση είναι το Α1Ρ3 (χρώματος καφέ και 
λευκού) που παρέχει προστασία από οργανικά αέρια, ατμούς 
και σωματίδια. 

17 
Μάσκα ολόκληρου 
του προσώπου με 
φίλτρα ΑΒΕΚ2 Ρ3 

Τεμάχια / 
άτομο / έτος: 2 

Πρότυπα: ΕΝ 136 για τη μάσκα και ΕΝ 14387 για τα φίλτρα 
Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα 
φίλτρα και ημερομηνία λήξης 5 έτη) 
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 
• Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ, γκρι, 
κίτρινο, πράσινο, άσπρο). 
Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής. 
Καλύπτει όλο το πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων και των 
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οφθαλμών.  
Φίλτρο 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. 

18 
Αναπνευστική 

συσκευή 
Τεμάχια / 

άτομο / έτος: 1 

Πρότυπο ΕΝ 137 
Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, 
Αριθμός παρτίδας, Κωδικός Εργαστηρίου Τυποποίησης. 
Θα αποτελείται από τη φιάλη υψηλής πίεσης αέρα, τη μάσκα 
ολόκληρου προσώπου, το μειωτήρα πίεσης, τον 
αεροπνεύμονα, τις προειδοποιητικές διατάξεις και το σύστημα 
ανάρτησης. Το σύστημα θα λειτουργεί απομονώνοντας το 
χρήστη από τους ρύπους και τροφοδοτώντας τον με 
πεπιεσμένο αέρα που, μέσω του μειωτήρα και του 
αεροπνεύμονα, θα έχει μικρή πίεση ώστε να καθίσταται 
αναπνεύσιμος. 

19 Παντελόνι εργασίας 
Τεμάχια / 

άτομο / έτος: 1 

Πρότυπα: για την ταινία CLASS 1/2EN 340/03 και το 
πρότυπο ανακλαστικότητας είναι το ΕΝ ISO 20471. (Yπάρχει 
και ένα πρότυπο που αφορά τις μηχανικές αντοχές) 
Σήμανση: 
• CE 
• Κωδικός προϊόντος 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.                              
Θα είναι από pol/cot (65/35) και θα φέρει ζωνάκι με 
λάστιχο, τσέπες εμπρός, τσέπες πλαϊνές με καπάκι, τσέπη 
πίσω. Θα έχει σε κάθε μπατζάκι δύο ανακλαστικές ταινίες 
ύψους περίπου 5 cm με ενδιάμεσα των δύο λωρίδων κίτρινο 
ύφασμα υψηλής ορατότητας ύψους περίπου 15 cm. Ύφασμα 
ανθεκτικό στο σχίσιμο και με καλή αναπνοή.  

20 
Μπλουζάκια  
t-shirts 

Τεμάχια / 
άτομο / έτος: 2 

Να είναι με κοντό μανίκι. Υλικό κατασκευής βαμβάκι (100%). 
Θα φέρει τυπωμένο το λογότυπο του Δήμου Θέρμης εμπρός 
και πίσω. 

21 Φόρμες εργασίας 
Τεμάχια / 

άτομο / έτος: 1 

Θα είναι ολόσωμη με τιράντα, με σύνθεση από βαμβάκι 
(100%), με λάστιχο στην περιοχή της μέσης, πλαϊνές τσέπες, 
τσέπη πίσω και πάνω εμπρός τσέπη. Θα κλείνει με φερμουάρ 
και θα έχει διπλές ραφές. Θα φέρει τυπωμένο το λογότυπο 
του Δήμου Θέρμης εμπρός και πίσω. 

22 
Μπουφάν αδιάβροχο 

(για εξωτερικές 
εργασίες) 

Τεμάχια / 
άτομο / έτος: 1 

ΕΝ 13688, 343,  σε ότι αφορά τις μηχανικές αντοχές, την 
αντοχή στο πλύσιμο και τη σήμανση. 
Επίπεδο αδιαβροχοποίησης: 3 
Το ύφασμα κατασκευής θα είναι σύμμεικτο ή συνθετικό, 
αδιαβροχοποιημένο. 
Θα φέρει σε κάθε πλευρά από μία μεγάλη τσέπη που θα 
ασφαλίζει με καπάκι ή με Velcro σε όλο το άνοιγμα της τσέπης 
ή με φερμουάρ. 
Η κουκούλα θα είναι κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με το 
μπουφάν και όταν δε χρησιμοποιείται να μπορεί να 
τοποθετείται εσωτερικά του γιακά 
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Το μπουφάν θα κλείνει μπροστά με φερμουάρ  το οποίο να 
φέρει πατιλέτα  με Velcro. 
Το μπουφάν θα φέρει δύο ανακλαστικές λωρίδες (ΕΝ ISO  
20471) και το λογότυπο «ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ» 
 

23 Επιγονατίδες  
Ζεύγη / άτομο 

/ έτος: 1 

Σήμανση: 
• CE 
Να είναι κατασκευασμένες 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. Τα δύο άκρα των επιγονατίδων 
να συνδέονται με δύο ζεύγη ιμάντων, που θα κλείνουν με 
ταινίες Velcro 

24 Ανακλαστικό Γιλέκο 
Τεμάχια / 

άτομο / έτος: 1 

Πρότυπα ΕΝ 13688 ,20471 
Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής. 
• Εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 
2, 2. 
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.                                                                  
Θα φέρει λογότυπο «ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ» 

25 
Ποδιές 

συγκολλητών 
Τεμάχια / 

άτομο / έτος: 1 

Πρότυπο ΕΝ 370, 470 
Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, 
Εργαστήριο Πιστοποίησης. 
• Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα. 
Ποδιές από ειδικά επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα). 

26 
Στολές προστασίας 

από χημικά 
Τεμάχια / 

άτομο / έτος: 1 

Πρότυπα ΕΝ 340, 463, 14605, 13982, 14126, 13034 
Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, 
Εργαστήριο Πιστοποίησης, κωδικοί προστασίας 4 (από 
αερολύματα), 5 (από στερεά σωματίδια), 6 (από πιτσιλίσματα 
υγρών ουσιών) 
• Εικονόσημο προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών. 
Ενιαίες στολές από υλικό Tyvekή ισοδύναμα υλικά που 
προστατεύουν από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών και σκόνες, 
ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος. 

27 
Γαλότσες 

(αδιάβροχες 
μπότες) 

Ζεύγη / άτομο 
/ έτος: 1 

Πρότυπο ΕΝ ISO 20345 
Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, 
μέγεθος 
• Το σύμβολο S5 που συμβολίζει 
-  Προστασία δακτύλων 
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-  Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα 
-  Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 
-  Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης 
-  Αντιστατικές ιδιότητες             
Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό με αντιολισθητική 
σόλα, προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό 
έναντι διάτρησης. 

28 
Υποδήματα  

αντιολισθητικά 
Ζεύγη / άτομο 

/ έτος: 1 

Πρότυπο ΕΝ ISO 20345  
Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, 
μέγεθος 
• Το σύμβολο S1 που συμβολίζει 
-  Προστασία δακτύλων 
-  Απορρόφηση δονήσεων 
-  Αντιστατικές ιδιότητες  
-  Αντιολισθητικές ιδιότητες 
Αντιολισθητική σόλα 

29 

Υποδήματα 
ασφαλείας 
εργοταξίου 
(Άρβυλα)  

Ζεύγη / άτομο 
/ έτος: 1 

Πρότυπο ΕΝ ISO 20345 
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  
-  Αντιολισθητικές ιδιότητες 
Αδιάβροχα, προστασία δακτύλων, απορρόφηση μηχανικής 
ενέργειας στη φτέρνα, ελαφριά, προστασία της σόλας έναντι 
διάτρησης, αντιολισθητική σόλα από πολυουρεθάνη. 

30 
Υποδήματα  
ασφαλείας 

ηλεκτρολόγων 

Ζεύγη / άτομο 
/ έτος: 1 

Πρότυπα ΕΝ ISO 20345:2011, SB, E, P, WRU, HRO, FO, 
SRC 
Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, 
μέγεθος 
Αδιάβροχα, αναπνέον εσωτερικό, προστασία δακτύλων, 
απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα, προστασία της 
σόλας έναντι διάτρησης, αντιστατικές ιδιότητες, να έχει 
ανταπεξέλθει τη δοκιμή ηλεκτρικής αντοχής τουλάχιστον 5 
kV. Να συνοδεύονται από αποτελέσματα δοκιμών από 
διαπιστευμένο οργανισμό ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον 
έλεγχο της τήρησης των όσων ορίζονται από την Κοινοτική 
Οδηγία 425/2016. 

31 
Ωτοβύσματα 
πολλαπλών 
χρήσεων 

Ζεύγη / άτομο 
/ έτος: 3 

Πρότυπο ΕΝ 352 − 2 
Σήμανση: Τα ωτοβύσματα ή η συσκευασία τους πρέπει να 
έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 
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• CE 
• Κωδικός προϊόντος 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.                              
Αποτελούνται από λεπτό υλικό κλεισμένο σε συνθετικό 
περίβλημα που φράζει τον ακουστικό πόρο. 
Είναι εύχρηστα, διότι δεν ασκούν πίεση στα αυτιά και δε 
ζεσταίνουν. Ο εργαζόμενος τα φορά για όσο χρόνο είναι 
εκτεθειμένος στο θόρυβο. 
Πρέπει να συνοδεύονται από το διάγραμμα εξασθένισης 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. 

32 

Νιτσεράδες 
(αδιάβροχα 

κοστούμια) (σακάκι 
– παντελόνι) 

Τεμάχια / 
άτομο / έτος: 1 

ΕΝ 13688,20471 σε ότι αφορά τις μηχανικές αντοχές, την 
αντοχή στο πλύσιμο και τη σήμανση. 
Τα επίπεδα αντοχών θα είναι: 
• Αδιαβροχοποίηση: 3 
• Διαπνοή: 3 
Θα κλείνει με Velcro ή φερμουάρ ή πρες μπουτόν και θα 
διαθέτει τσέπες εσωτερικές, εξωτερικές ή συνδυασμό τους.  
Θα έχει κουκούλα η οποία, όταν δε χρησιμοποιείται, θα 
τοποθετείται σε θήκη που θα είναι στο πίσω μέρος της 
νιτσεράδας. Το σακάκι θα φέρει λογότυπο «ΔΗΜΟΣ 
ΘΕΡΜΗΣ» 
Το παντελόνι θα διαθέτει ελαστική μέση. 
Θα φέρουν δύο ανακλαστικές λωρίδες (ΕΝ 471). 

33 
Καπέλο τύπου 

μπέιζμπολ 
Τεμάχια / 

άτομο / έτος: 1 
Θα είναι από βαμβακερό ύφασμα 100% και θα φέρει γείσο για 
σκίαση. 

34 

Ζώνες ασφαλείας – 
ολόσωμες 

αναρτήσεις – 
ανακόπτες - 
αποσβεστήρες 

Ανάλογα με τις 
ανάγκες των 

τεχνικών 
συνεργείων 

Πρότυπα: ΕΝ 363, 361 και 358 (ζώνη ασφαλείας), 355 
(αποσβεστήρες), 362 (κρίκοι), 360 (ανακόπτες) 
Σήμανση: 
• CE 
• Κωδικός προϊόντος 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, μέγεθος                             
Ζώνη ασφαλείας πέντε σημείων (ολόσωμη εξάρτηση) , με 
κρίκους ανάρτησης στην πλάτη, το στήθος και τη μέση. Η 
ζώνη θα διαθέτει μαξιλαράκι και ελαστικούς ιμάντες 
συγκράτησης και ιμάντες ποδιών με μαξιλαράκια. Η ζώνη θα 
διαθέτει πλαϊνούς ιμάντες συγκράτησης εργαλείων και θα 
συνοδεύεται από τους αντίστοιχους κρίκους ασφαλείας και 
σχοινί από πολυαμίδιο. 
Αποσβεστήρες ενέργειας τα οποία είναι συστήματα που 
αποσβένουν την ενέργεια πτώσης. Ανακόπτες πτώσης 
διαφόρων τύπων (σταθεροί, ελεύθεροι ή επανατυλισσόμενοι). 
Τα συστήματα αυτά μπλοκάρουν κατά την πτώση και τη 
σταματούν. 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
 
     Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με το Ν.4412/16, όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις. 
   Όλα τα πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται με επικυρωμένη 
μετάφραση, τα δε ιδιωτικά έγγραφα επικυρωμένα από δικηγόρο ή απλή φωτοτυπία με την συνυποβολή 
υπεύθυνης δήλωσης στην οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.  

     Η σύμβαση προμήθειας θα διαρκέσει από την ημερομηνία υπογραφής της και  για ένα (1) έτος. 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. 
 Η παραλαβή των ειδών να μπορεί να γίνεται τμηματικά.  

    Τα είδη προστασίας που αφορούν σε ανακλαστικά γιλέκα, νιτσεράδες, μπουφάν αδιάβροχα, 
μπλουζάκια t-shirt και φόρμες εργασίας θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη “ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ” με 
ανεξίτηλο τρόπο.  
    Θα προβλέπεται περίοδος εγγυημένης λειτουργίας, 4 μήνες για τα είδη ρουχισμού και 1 έτος στα 
υποδήματα, από την εκάστοτε οριστική παραλαβή. 
   Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω περιόδου, εφόσον προκύψει κατασκευαστικό ελάττωμα σε προϊόν (π.χ.    
αν ανοίξει η σόλα σε υπόδημα ασφαλείας κλπ.) θα πρέπει να γίνει η αντικατάσταση του προϊόντος εντός 
του χρόνου διάρκειας της σύμβασης συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρατάσεων και των χρόνων 
εγγυημένης λειτουργίας. 
    Τα μέσα ατομικής προστασίας, θα πρέπει κατά την παράδοσή τους, να είναι διαχωρισμένα ανά 
υπηρεσία του δήμου (με το αντίστοιχο Δελτίο Αποστολής), προς διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής 
Παραλαβής Προμηθειών.  
 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ- ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Θέρμη 03/02/2020  Θέρμη 03/02/2020 

Η  Προϊσταμένη Τ. Σ. & Α.  Η  αναπλ. Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ. 
   

 

ΤΑΤΣΗ ΡΟΥΛΑ  ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
 

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
 
   Προμήθεια: Μέσων Ατομικής   
   Προστασίας   (Μ.Α.Π.) 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Τα μέσα ατομικής προστασίας που πρόκειται να προμηθευτεί η Διεύθυνση 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης αφορούν στους υπαλλήλους που εργάζονται καθώς 
και αυτούς που προβλέπεται να συνάψουν συμβάσεις οι οποίοι έχουν τα  παρακάτω 
καθήκοντα. Το σύνολο  των ατόμων στους οποίους προβλέπεται να χορηγούνται 
μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) βάσει της υπ’αριθμ.43726/19 (ΦΕΚ2208/Β/8-6-
2019) Κ.Υ.Α.με θέμα “Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους Ο.Τ.Α. 
α΄και β΄βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής  ιατρικής” 
και του σχετικού εγγράφου της Τεχνικού Ασφαλείας του δήμου Θέρμης που απεστάλη 
με το από 21-01-2020 email αναλύονται ως εξής: 

 
 ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ: 24 που ήδη εργάζονται, 8 που 

προβλέπεται να συνάψουν συμβάσεις εντός του 2019 (σχετ: το α.π.5144/5-2-19 έγγραφό μας), 
8 που προβλέπεται, κατ’αναλογία, να συνάψουν συμβάσεις εντός του 2020 και 5 που 
αναμένονται μέσω δικαστικής διεκδίκησης .  

        Σύνολο ατόμων για χορήγηση ΜΑΠ: 45Χ2 (έτη)=90 
 

 ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ: 45  που ήδη εργάζονται, 7 που αναμένονται-υπολείπονται 
από την 3Κ προκήρυξη, 9 που αναμένονται μέσω δικαστικής διεκδίκησης, 8 που προβλέπεται 
να συνάψουν συμβάσεις εντός του 2019 (σχετ: το α.π.5144/5-2-19 έγγραφό μας) και 8 που 
προβλέπεται, κατ’αναλογία, να συνάψουν συμβάσεις εντός του 2020.   Σύνολο ατόμων για 
χορήγηση ΜΑΠ: 77Χ2 (έτη)=154 

 
 ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ: 41  που ήδη εργάζονται, 32 που προβλέπεται να συνάψουν συμβάσεις 

εντός του 2019 (σχετ:5144/5-2-19 έγγραφό μας) και 33 που προβλέπεται να συνάψουν 
συμβάσεις μέσω κοινωφελούς προγράμματος του ΟΑΕΔ (σχετ:ΔΥ/3-5-19 έγγραφό μας).  

                Σύνολο ατόμων για χορήγηση ΜΑΠ:106Χ2 (έτη)=212 
 

 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: 
2 που  ήδη  εργάζονται και 1 που προβλέπεται να συνάψει σύμβαση μέσω κοινωφελούς 
προγράμματος του ΟΑΕΔ  (σχετ:ΔΥ/3-5-19 έγγραφό μας). Σύνολο ατόμων για χορήγηση 
ΜΑΠ: 3Χ2 (έτη)=6 

 
 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ: 5 που ήδη εργάζονται , 1 που προβλέπεται να συνάψει 

σύμβαση εντός του 2019 (σχετ:5144/5-2-19 έγγραφό μας),  1 που προβλέπεται, κατ’αναλογία, 
να συνάψει σύμβαση εντός του 2020 και 1 που αναμένεται μέσω δικαστικής διεκδίκησης.  
Σύνολο ατόμων για  χορήγηση ΜΑΠ: 8Χ2 (έτη)=16 

 
 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: 3 που ήδη εργάζονται, 1 που αναμένεται από 3Κ, 1 που 

προβλέπεται να συνάψει  σύμβαση  εντός του 2019 (σχετ:5144/5-2-19 έγγραφό μας) και 2  
που  προβλέπεται να συνάψουν σύμβαση μέσω κοινωφελούς προγράμματος του ΟΑΕΔ 
(σχετ:ΔΥ/3-5-19 έγγραφό μας). Σύνολο ατόμων για χορήγηση ΜΑΠ: 7Χ2 (έτη)=14 

 
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ:1 που ήδη εργάζεται. 

              Σύνολο ατόμων για χορήγηση ΜΑΠ: 1Χ2 (έτη)=2 
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 ΕΠΟΠΤΕΣ (ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ) ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: 7 που  ήδη  εργάζονται,  3 που  υπολείπονται για  
να  συνάψουν συμβάσεις εντός του 2019 (σχετ: 5144/5-2-19 έγγραφό μας) και 3 που  
προβλέπεται να συνάψουν σύμβαση μέσω κοινωφελούς προγράμματος του ΟΑΕΔ (σχετ:ΔΥ/3-5-
19 έγγραφό μας).  

                Σύνολο ατόμων για χορήγηση ΜΑΠ: 13Χ2 (έτη)=26 
 

 
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

 
 

Με βάση τις ανωτέρω ειδικότητες και τον αριθμό των εργαζομένων, οι οποίοι πρόκειται να 
απασχοληθούν εντός των ετών 2020-2021  στην υπηρεσία μας σε μόνιμη και καθημερινή βάση 
καθ’όλη τη διάρκεια του ωραρίου τους, οι ανάγκες σε μέσα ατομικής προστασίας αναλύονται 
στον πίνακα που ακολουθεί. 
Τα  ΜΑΠ  χορηγούνται ενυπόγραφα σε κάθε υπάλληλο και χορηγούνται εφάπαξ ανά έτος. Η 
συχνότητα αλλαγής τους προσδιορίζεται στο σχετικό εγγράφου της Τεχνικού Ασφαλείας του 
δήμου Θέρμης που απεστάλη με το από 31-01-2020 email . Όπου δεν προβλέπεται  η 
χορήγηση Μ.Α.Π. εμφανίζεται η ένδειξη Δ.Π. 
 

   
 

 ΕΙΔΟΣ Μ.Α.Π. 
ΚΩΔΙΚΟΣ C.P.V. 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 ΑΛΛΑΓΗΣ 
ANA ΕΤΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ-ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

         ΟΔΗΓΟΙ             
     ΑΠΟΡ/ΦΟΡΩΝ 

     ΚΑΙ  
  ΦΟΡΤΗΓΩΝ 

      90 άτομα 

                     ΣΥΝΟΔΟΙ           
                   ΑΠΟΡ/ΦΟΡΩΝ 

                 ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

   154 άτομα 

    ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ & 
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ 

ΟΓΚΩΔΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

212 άτομα 

 ΕΡΓΑΤΕΣ   
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ  

    ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ     
     ΑΠΟΡ/ΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

6 άτομα 

                    ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ       
                  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ 

16 άτομα 

     ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

14 άτομα 

      ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ      
       ΟΧΗΜΑΤΩΝ    

2 άτομο 

    ΕΠΟΠΤΕΣ  
       (ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ)     

     ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

26 άτομα 

     ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  
     ΑΡΙΘΜΟΣ 

 ΕΙΔΩΝ 
     (μονάδα  μέτρησης) 

Γάντια από 
νιτρίλιο 

        C.P.V.18141000-9 
        5 ζεύγη/άτομο 

Δ.Π. 5Χ154 5Χ212 Δ.Π. 5Χ16 Δ.Π. Δ.Π. 5Χ26 2.040         
ζεύγη 

Γάντια από 
ύφασμα και 

νιτρίλιο 
        C.P.V.18141000-9 

      10 ζεύγη/άτομο 

Δ.Π. Δ.Π. 10Χ212 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π. 10Χ2 Δ.Π. 2.140         
ζεύγη 

Γάντια 
δερματοπάνινα 

     C.P.V.18141000-9 
     18 ζεύγη/άτομο 

18Χ90 18Χ154 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.  4.392     
ζεύγη 

Γάντια από P.V.C. 
C.P.V.18141000-9 

     3 ζεύγη/άτομο 

Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π. 3Χ6 Δ.Π. 3Χ14 Δ.Π. Δ.Π.  60    
  ζεύγη 

Γάντια ελαστικά 
μίας χρήσης 

C.P.V.18424300-0 
      18 ζεύγη/άτομο 

Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π. 18Χ6 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π. 2  κούτες 
(100τμχ/κούτα)  

Μάσκα με φίλτρο 
Ρ1  

C.P.V.35100000-5 
      2 τεμάχια/άτομο 

2Χ90 2Χ154 2Χ212 2Χ6 Δ.Π. 2Χ14 Δ.Π. Δ.Π.  952   
τεμάχια 

Μάσκα ημίσεως 
με φίλτρο Α1Ρ3 ή 
ισοδύναμη μάσκα  

C.P.V.35100000-5 
       2 τεμάχια/άτομο 

Δ.Π. 2Χ154 Δ.Π. 2Χ6 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.   320 
 τεμάχια 
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Γυαλιά 
προστασίας από 

ηλιακή 
ακτινοβολία 

C.P.V.35100000-5 
      1 τεμάχιο/άτομο 

Δ.Π. 1Χ154 1Χ212 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π. 366    
τεμάχια 

Γυαλιά ανοικτού 
τύπου 

 C.P.V.35100000-5 
     3 τεμάχιο/άτομο 

Δ.Π. 3Χ154 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π. 3Χ14 Δ.Π. Δ.Π.  504   
τεμάχια 

Γυαλιά κλειστού 
τύπου 

 C.P.V.35100000-5 
      3 τεμάχια/άτομο 

Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π. 3Χ6 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.       18   
τεμάχια 

Κράνος για 
προστασίας   

      C.P.V.18440000-5 
     1 τεμάχιο/άτομο 

Δ.Π. 1Χ154 Δ.Π. Δ.Π. 1Χ16 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.    168      
τεμάχια 

Ανακλαστικά 
γιλέκα 

C.P.V.35113440-5 
     1 τεμάχιο/άτομο 

1Χ90 1Χ154 1Χ212 Δ.Π. 1Χ16 1Χ14 1Χ2 1Χ26     512 
τεμάχια 

Αδιάβροχες 
ποδιές 

C.P.V.18221000-4 
      1 τεμάχιο/άτομο 

Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π. 1Χ6 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.         6             
   τεμάχια 

Παντελόνι 
εργασίας 

C.P.V.35113400-3 
         1 τεμάχιο/άτομο 

1Χ90 1Χ154 1Χ212 Δ.Π. 1Χ16 1Χ14 1Χ2 1Χ26  512  
τεμάχια 

Μπλουζάκια  
t-shirt 

 C.P.V.35113400-3 
     2 τεμάχια/άτομο 

 
2Χ90 

 
2Χ154 

 
2Χ212 

 
Δ.Π. 

 
2Χ16 

 
2Χ14 

 
2Χ2 

 
2Χ26 

 
 1.024       

τεμάχια 

Μπουφάν 
αδιάβροχο 

 C.P.V.18221000-4 
      1 τεμάχιο/άτομο 

Δ.Π. 1Χ154 1Χ212 Δ.Π. 1Χ16 Δ.Π. Δ.Π. 1Χ26 406 
   τεμάχια 

Φόρμες εργασίας 
 C.P.V.35113400-3 

      1 τεμάχιο/άτομο 

Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π. 1Χ6 1Χ16 1Χ14 Δ.Π. 1Χ26  60       
τεμάχια 

Άρβυλα 
ασφαλείας 

C.P.V.18830000-6 
      1 ζεύγος/άτομο 

1Χ90 1Χ154 1Χ212 Δ.Π. 1Χ16 1Χ14 1Χ2 1Χ26 512 
 ζεύγη 

Γαλότσες 
C.P.V.18816000-2 

     1 ζεύγος/άτομο 

Δ.Π. 1Χ154 1Χ212 1Χ6 1Χ16 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.   386       
ζεύγη 

Νιτσεράδες  
 (σακάκι-παντελόνι) 

 C.P.V.18221000-4  
      1 τεμάχιο/άτομο 

Δ.Π. 1Χ154 1Χ212 1Χ6 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.   372 
    τεμάχια 

 

Καπέλα (τύπου 
μπειζμπολ) 

C.P.V.18440000-5  
      1 τεμάχιο/άτομο 

Δ.Π. 1Χ154 1Χ212 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.  366        
τεμάχια 
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Ωτοβύσματα 
C.P.V.35100000-5  

      3 ζεύγη/άτομο 

Δ.Π. 3Χ154 3Χ212 Δ.Π. 3Χ16 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.  1.140 
 ζεύγη 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Οι τεχνικές προδιαγραφές για κάθε ένα από τα παρακάτω είδη, όπως προβλέπεται από την  
υπ’αριθμ.43726/19 (ΦΕΚ2208/Β/8-6-2019) Κ.Υ.Α.με θέμα “Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε 
υπαλλήλους Ο.Τ.Α. α΄και β΄βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής  
ιατρικής”  καθορίστηκαν από την Τεχνικό Ασφαλείας του δήμου Θέρμης στο σχετικό έγγραφό της, 
που απεστάλη με το από 31-01-2020 email, όπου αναφέρονται τα εξής: 

 
ΕΙΔΟΣ Μ.Α.Π. 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Δερματοπάνινα γάντια 
Ζεύγη / άτομο / 

έτος: 18 

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 ή ημερομηνία 
παραγωγής  
• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 2, 
1, 2, 2 
Μήκος περίπου 20−25cm πάχος 1 −1,2 mm Το εμπρός μέρος γαντιού 
και τα δάκτυλα από βόειο δέρμα και το πίσω μέρος από βαμβακερό 
ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης. 

Γάντια από PVC Ζεύγη / άτομο / 
έτος: 3 

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

Γάντια από Νιτρίλιο Ζεύγη / άτομο / 
έτος: 5 

Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374 με επίπεδα μηχανικών αντοχών 
• 3 (τριβή) 
• 1 (κοπή με λεπίδα) 
• 0 (διάσχιση) 
• 1 (διάτρηση) 
Σήμανση: 
• CE 
• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής ή ημερομηνία 
παραγωγής 
• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 
1, 0, 1 
• Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς 
Μήκος περίπου 30cm πάχος 0,5mm 
Υλικό κατασκευής νιτρίλιο με εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό 
υλικό. 
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Γάντια από Ύφασμα 
και Νιτρίλιο 

Ζεύγη / άτομο / 
έτος: 10 

Πρότυπα ΕΝ 388, 420  Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 2. 
• 3 (τριβή) 
• 1 (κοπή με λεπίδα) 
• 2 (διάσχιση) 
• 2 (διάτρηση) 
Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής ή ημερομηνία 
παραγωγής 
• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 
1, 2, 2 
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. 

Γάντια Ελαστικά Μιας 
Χρήσης 

Ζεύγη / άτομο / 
έτος: 18 

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 προστασίας από χημικές ουσίες & μικροοργανισμούς 
Μήκος περίπου 20 cm 
Κατασκευή από Νιτρίλιο 

Γυαλιά κλειστού 
τύπου 

Τεμάχια / 
άτομο / έτος: 3 

Πρότυπα EN 166  
Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, μηχανική αντοχή, προστασία από υγρές χημικές 
ουσίες και από σκόνη 
Στον οπτικό δίσκο: 
• Οπτική κλάση 
• Μηχανική αντοχή 
• Προστασία έναντι τριβής 
• Αντιθαμβωτική επένδυση 
Να υπάρχει πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου με ιμάντα στερέωσης 
και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού. 

Γυαλιά ανοικτού 
τύπου 

Τεμάχια / 
άτομο / έτος: 3 

Πρότυπα EN 166, 170 
Σήμανση: 
• CE 

• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 

Προορίζονται για την προστασία ματιών κατά την εργασία. 
Ρυθμιζόμενοι βραχίονες και σκελετός πλαστικός με μαλακά επιρρίνεια 
για άνετη χρήση. Οι φακοί να είναι πολυκαρμπονικοί με πάχος 2,2mm 
σε διαφανές χρώμα και να διαθέτουν πλευρική προστασία ματιών. 

Γυαλιά Προστασίας 
από Ηλιακή 
Ακτινοβολία 

Τεμάχια / 
άτομο / έτος: 1 

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

Φιλτρόμασκα 
Σωματιδίων με 

Βαλβίδα (προστασία 

Τεμάχια / 
άτομο / έτος: 2 

Πρότυπα: ΕΝ 149 
Σήμανση: 
Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν 
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μόνο από σκόνη) – 
φίλτρο Ρ1 

ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 
• CE 
• FFP1 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής ή ημερομηνία 
παραγωγής 
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 
Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό 
υλικό με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και 
πηγούνι. 
Διατίθεται σε συσκευασίες ανά 20−30 τεμάχια. Αν τηρηθούν οι 
κανόνες υγιεινής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου ο χρήστης 
αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του. 

Μάσκα Ημίσεως 
Προσώπου με Φίλτρα 

Α1 Ρ3 ή ισοδύναμη 
φιλτρόμασκα 

Τεμάχια / 
άτομο / έτος: 2 

Πρότυπα: ΕΝ 140 για τη μάσκα και ΕΝ 14387 για τα φίλτρα 
Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα 
και ημερομηνία λήξης αναγράφεται στη συσκευασία) 
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 
• Σύμβολο FF (filteringfacepiece, φιλτρόμασκα) A1P3. 
• Χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο) 
Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό και δύο φίλτρα με ιμάντες 
προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, στόμα και πηγούνι . Πρέπει να 
επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση 
είναι το Α1Ρ3 (χρώματος καφέ και λευκού) που παρέχει προστασία από 
οργανικά αέρια, ατμούς και σωματίδια. 

Κράνος (για 
προστασία κατά τις 

εργασίες σε 
διαφορετικά επίπεδα) 

Τεμάχια / 
άτομο / έτος: 1 

Πρότυπα ΕΝ 397 
Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής. 
Το εξωτερικό κέλυφος να είναι από ελαφρύ συνθετικό υλικό, να 
διαθέτει υφασμάτινους ιμάντες του κεφαλοδέματος και κοχλία 
ρύθμισης προσαρμογής στην κεφαλή, υποδοχή για ωτοασπίδες 
(international), υποσιάγωνο και ασπίδα προσώπου, στον ιμάντα 
προσώπου ανθιδρωτική μαλακή επένδυση, η οποία να αντικαθίσταται 
και να πλένεται, να έχει κατασκευαστεί το πολύ ένα χρόνο πριν από την 
ολοκλήρωση της προμήθειας. 

Ανακλαστικό Γιλέκο 
Τεμάχια / 

άτομο / έτος: 1 

Πρότυπα ΕΝ 13688 ,20471 
Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής. 
• Εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 2, 2. 
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.                                                                  Θα φέρει 
λογότυπο «ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ» 

Γαλότσες (αδιάβροχες 
μπότες) 

Ζεύγη / άτομο / 
έτος: 1 

Πρότυπο ΕΝ ISO 20345 
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             
Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό με αντιολισθητική σόλα, 
προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό 
έναντι διάτρησης. 

Άρβυλα ασφαλείας Ζεύγη / άτομο / Πρότυπο ΕΝ ISO 20345 
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έτος: 1 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  
-  Αντιολισθητικές ιδιότητες 
Αδιάβροχα, προστασία δακτύλων, απορρόφηση μηχανικής ενέργειας 
στη φτέρνα, ελαφριά, προστασία της σόλας έναντι διάτρησης, 
αντιολισθητική σόλα από πολυουρεθάνη. 

Αδιάβροχη Ποδιά 
Τεμάχια / 

άτομο / έτος: 1 

Πρότυπα ΕΝ 340, ΕΝ 13034, ΕΝ 14605 
Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Εργαστήριο 
Πιστοποίησης. 
• Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες. 
Ποδιές από συνθετικό υλικό. 

Ωτοβύσματα  
Ζεύγη / άτομο / 

έτος: 3 

Πρότυπο ΕΝ 352 − 2 
Σήμανση: Τα ωτοβύσματα ή η συσκευασία τους πρέπει να έχουν 
ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 
• CE 
• Κωδικός προϊόντος 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.                              
Αποτελούνται από λεπτό υλικό κλεισμένο σε συνθετικό περίβλημα που 
φράζει τον ακουστικό πόρο. 
Είναι εύχρηστα, διότι δεν ασκούν πίεση στα αυτιά και δε ζεσταίνουν. Ο 
εργαζόμενος τα φορά για όσο χρόνο είναι εκτεθειμένος στο θόρυβο. 
Πρέπει να συνοδεύονται από το διάγραμμα εξασθένισης 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. 

Φόρμες εργασίας 
Τεμάχια / 

άτομο / έτος: 1 

Θα είναι ολόσωμη με τιράντα, με σύνθεση από βαμβάκι (100%), με 
λάστιχο στην περιοχή της μέσης, πλαϊνές τσέπες, τσέπη πίσω και πάνω 
εμπρός τσέπη. Θα κλείνει με φερμουάρ και θα έχει διπλές ραφές. Θα 
φέρει τυπωμένο το λογότυπο του Δήμου Θέρμης εμπρός και πίσω. 

Παντελόνι εργασίας 
Τεμάχια / 

άτομο / έτος: 1 

Πρότυπα: για την ταινία CLASS 1/2EN 340/03 και το πρότυπο 
ανακλαστικότητας είναι το ΕΝ ISO 20471. (Yπάρχει και ένα πρότυπο 
που αφορά τις μηχανικές αντοχές) 
Σήμανση: 
• CE 
• Κωδικός προϊόντος 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.                              
Θα είναι από pol/cot (65/35) και θα φέρει ζωνάκι με λάστιχο, τσέπες 
εμπρός, τσέπες πλαϊνές με καπάκι, τσέπη πίσω. Θα έχει σε κάθε 
μπατζάκι δύο ανακλαστικές ταινίες ύψους περίπου 5 cm με ενδιάμεσα 
των δύο λωρίδων κίτρινο ύφασμα υψηλής ορατότητας ύψους περίπου 
15 cm. Ύφασμα ανθεκτικό στο σχίσιμο και με καλή αναπνοή.  

Μπλουζάκια t-shirts Τεμάχια / 
άτομο / έτος: 2 

Να είναι με κοντό μανίκι. Υλικό κατασκευής βαμβάκι (100%). Θα 
φέρει τυπωμένο το λογότυπο του Δήμου Θέρμης εμπρός και πίσω. 

Νιτσεράδες 
(αδιάβροχα 

κοστούμια) (σακάκι – 
παντελόνι) 

Τεμάχια / 
άτομο / έτος: 1 

ΕΝ 13688,20471 σε ότι αφορά τις μηχανικές αντοχές, την αντοχή στο 
πλύσιμο και τη σήμανση. 
Τα επίπεδα αντοχών θα είναι: 
• Αδιαβροχοποίηση: 3 
• Διαπνοή: 3 
Θα κλείνει με Velcro ή φερμουάρ ή πρες μπουτόν και θα διαθέτει 
τσέπες εσωτερικές, εξωτερικές ή συνδυασμό τους.  
Θα έχει κουκούλα η οποία, όταν δε χρησιμοποιείται, θα τοποθετείται σε 
θήκη που θα είναι στο πίσω μέρος της νιτσεράδας. Το σακάκι θα φέρει 
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λογότυπο «ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ» 
Το παντελόνι θα διαθέτει ελαστική μέση. 
Θα φέρουν δύο ανακλαστικές λωρίδες (ΕΝ 471). 

Μπουφάν αδιάβροχο 
(για εξωτερικές 

εργασίες) 

Τεμάχια / 
άτομο / έτος: 1 

ΕΝ 13688, 343,  σε ότι αφορά τις μηχανικές αντοχές, την αντοχή στο 
πλύσιμο και τη σήμανση. 
Επίπεδο αδιαβροχοποίησης: 3 
Το ύφασμα κατασκευής θα είναι σύμμεικτο ή συνθετικό, 
αδιαβροχοποιημένο. 
Θα φέρει σε κάθε πλευρά από μία μεγάλη τσέπη που θα ασφαλίζει με 
καπάκι ή με Velcro σε όλο το άνοιγμα της τσέπης ή με φερμουάρ. 
Η κουκούλα θα είναι κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με το μπουφάν 
και όταν δε χρησιμοποιείται να μπορεί να τοποθετείται εσωτερικά του 
γιακά 
Το μπουφάν θα κλείνει μπροστά με φερμουάρ  το οποίο να φέρει 
πατιλέτα  με Velcro. 
Το μπουφάν θα φέρει δύο ανακλαστικές λωρίδες (ΕΝ ISO  20471) και 
το λογότυπο «ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ» 

Καπέλο τύπου 
μπέιζμπολ 

Τεμάχια / 
άτομο / έτος: 1 

Θα είναι από βαμβακερό ύφασμα 100% και θα φέρει γείσο για σκίαση. 

 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
 
     Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με το Ν.4412/16, όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις. 
    Όλα τα πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται με 
επικυρωμένη μετάφραση, τα δε ιδιωτικά έγγραφα επικυρωμένα από δικηγόρο ή απλή 
φωτοτυπία με την συνυποβολή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβειά 
τους. 

     Η σύμβαση προμήθειας θα διαρκέσει από την ημερομηνία υπογραφής της και  για ένα (1) 
έτος. 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 
4412/2016.  

Η παραλαβή των ειδών να μπορεί να γίνεται τμηματικά. 
    Τα είδη προστασίας που αφορούν σε ανακλαστικά γιλέκα, νιτσεράδες, μπουφάν αδιάβροχα, 
μπλουζάκια t-shirt και φόρμες εργασίας θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη “ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ” 
με ανεξίτηλο τρόπο. 

Περίοδος εγγυημένης λειτουργίας, 4 μήνες για τα είδη ρουχισμού και 1 έτος στα υποδήματα, 
από την εκάστοτε οριστική παραλαβή. 
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Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω περιόδου, εφόσον προκύψει κατασκευαστικό ελάττωμα σε 
προϊόν (π.χ. αν ανοίξει η σόλα σε υπόδημα ασφαλείας κλπ.) θα πρέπει να γίνει η 
αντικατάσταση του προϊόντος εντός του χρόνου διάρκειας της σύμβασης 
συμπεριλαμβανομένου τυχόν παρατάσεων και του χρόνου εγγυημένης λειτουργίας. 
    Τα μέσα ατομικής προστασίας θα πρέπει κατά την παράδοσή τους να είναι διαχωρισμένα 
ανά υπηρεσία του δήμου (με το αντίστοιχο Δελτίο Αποστολής) προς διευκόλυνση του έργου 
της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών. 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Θέρμη 31/1/2020 Θέρμη 31/1/2020 Θέρμη 31/1/2020 

Η  Προϊσταμένη Τμήματος  
Αποκομιδής Απορριμμάτων 
και Ανακυκλώσιμων Υλικών 

Η  Προϊσταμένη Τμήματος 
 Καθαρισμού Κοινοχρήστων 

 Χώρων και Ειδικών 
Συνεργείων 

Η  Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
 Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης 

 
 
 
 

  
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΛΑΔΟΥΡΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ 
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

ΧΡΙΣΤΕΝΑ ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 
 

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
 
   Προμήθεια: Μέσων    
   Ατομικής Προστασίας 
             (Μ.Α.Π.) 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 
 
 

ΕΙΔΟΣ Μ.Α.Π. 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ποσότητα 

Δερματοπάνινα 
γάντια 

Ζεύγη / άτομο / 
έτος: 18 

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 ή ημερομηνία 
παραγωγής 
• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 2, 1, 
2, 2 
Μήκος περίπου 20−25cm πάχος 1 −1,2 mm Το εμπρός μέρος γαντιού και 
τα δάκτυλα από βόειο δέρμα και το πίσω μέρος από βαμβακερό ύφασμα 
με ελαστική ταινία σύσφιξης. 

1350 

Γάντια από PVC Ζεύγη / άτομο / 
έτος: 3 

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

200 

Γάντια από 
Νιτρίλιο 

Ζεύγη / άτομο / 
έτος: 5 

Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374 με επίπεδα μηχανικών αντοχών 
• 3 (τριβή) 
• 1 (κοπή με λεπίδα) 
• 0 (διάσχιση) 
• 1 (διάτρηση) 
Σήμανση: 
• CE 
• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής ή ημερομηνία 
παραγωγής 
• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 
0, 1 
• Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς 
Μήκος περίπου 30cm πάχος 0,5mm 
Υλικό κατασκευής νιτρίλιο με εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό 
υλικό. 

55 
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Γάντια από 
Ύφασμα και 

Νιτρίλιο 

Ζεύγη / άτομο / 
έτος: 10 

Πρότυπα ΕΝ 388, 420  Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 2. 
• 3 (τριβή) 
• 1 (κοπή με λεπίδα) 
• 2 (διάσχιση) 
• 2 (διάτρηση) 
Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής ή ημερομηνία 
παραγωγής 
• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 
2, 2 
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. 

700 

Γυαλιά κλειστού 
τύπου 

Τεμάχια / άτομο 
/ έτος: 3 

Πρότυπα EN 166  
Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, μηχανική αντοχή, προστασία από υγρές χημικές ουσίες 
και από σκόνη 
Στον οπτικό δίσκο: 
• Οπτική κλάση 
• Μηχανική αντοχή 
• Προστασία έναντι τριβής 
• Αντιθαμβωτική επένδυση 
Να υπάρχει πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου με ιμάντα στερέωσης 
και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού. 

200 

Γυαλιά ανοικτού 
τύπου 

Τεμάχια / άτομο 
/ έτος: 3 

Πρότυπα EN 166, 170 
Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 
Προορίζονται για την προστασία ματιών κατά την εργασία. Ρυθμιζόμενοι 
βραχίονες και σκελετός πλαστικός με μαλακά επιρρίνεια για άνετη χρήση. 
Οι φακοί να είναι πολυκαρμπονικοί με πάχος 2,2mm σε διαφανές χρώμα 
και να διαθέτουν πλευρική προστασία ματιών. 

240 

Γυαλιά 
Προστασίας από 

Ηλιακή 
Ακτινοβολία 

Τεμάχια / άτομο 
/ έτος: 1 

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

64 
 

Ασπίδιο με 
πλέγμα 

Τεμάχια / άτομο 
/ έτος: 1 

Πρότυπα ΕΝ 166, ΕΝ 1731 
Σήμανση: 
Στο στήριγμα:  
• CE 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 
Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 Οπτική κλάση  
Κατηγορία Β μηχανική αντοχή για το πλέγμα & κατηγορία Β μηχανική 
αντοχή για το ημίκρανο, οπές αερισμού και υποδοχές για ακουστικά βάση 
του ΕΝ 352-3. 
Οπτικός δίσκος, με μεταλλικό πλέγμα. Η προσαρμογή στο κεφάλι 

70 
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επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα. 

Ημίκρανο με 
διάφανη 

προσωπίδα 

Τεμάχια / άτομο 
/ έτος: 1 

Πρότυπα: Σκελετός ΕΝ 166 3Β, Προσωπίδα ΕΝ 166 1Β 
Σήμανση: 
Στο πλαίσιο: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής  
• Μηχανική Αντοχή 
• Προστασία από υγρές χημικές ουσίες  
• Προστασία από σκόνη 
Στον οπτικό δίσκο: 
• Οπτική κλάση 
• Μηχανική Αντοχή 
• Προστασία έναντι τριβής 
• Αντιθαμβωτική επένδυση  
Κατηγορία Β μηχανική αντοχή για τη διάφανη προσωπίδα με Κ, Ν & 
κατηγορία Β μηχανική αντοχή για το ημίκρανο, οπές αερισμού και 
υποδοχές για ακουστικά βάση του ΕΝ 352-3. 
Το ημίκρανο μπορεί να παραμένει το ίδιο και στην περίπτωση προστασίας 
με πλέγμα & να αλλάζει κατά περίπτωση  σε πλέγμα ή διάφανη 
προσωπίδα. 
Ημίκρανο με κοχλία ρύθμισης, οπτικός δίσκος μεγάλος που να μην 
εμποδίζει την ορατότητα, με αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι 
της τριβής, πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου με ιμάντα στερέωσης 
και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού.ερέωσης και 
προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού. 

65 

Μάσκα Ημίσεως 
Προσώπου με 

Φίλτρα Α1 Ρ3 ή 
ισοδύναμη 

φιλτρόμασκα 

Τεμάχια / άτομο 
/ έτος: 2 

Πρότυπα: ΕΝ 140 για τη μάσκα και ΕΝ 14387 για τα φίλτρα 
Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και 
ημερομηνία λήξης αναγράφεται στη συσκευασία) 
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 
• Σύμβολο FF (filtering facepiece, φιλτρόμασκα) A1P3. 
• Χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο) 
Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό και δύο φίλτρα με ιμάντες 
προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, στόμα και πηγούνι . Πρέπει να 
επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 
το Α1Ρ3 (χρώματος καφέ και λευκού) που παρέχει προστασία από 
οργανικά αέρια, ατμούς και σωματίδια. 

130 

Κράνος (για 
προστασία κατά 
τις εργασίες σε 

διαφορετικά 
επίπεδα) 

Τεμάχια / άτομο 
/ έτος: 1 

Πρότυπα ΕΝ 397 
Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής. 
Το εξωτερικό κέλυφος να είναι από ελαφρύ συνθετικό υλικό, να διαθέτει 
υφασμάτινους ιμάντες του κεφαλοδέματος και κοχλία ρύθμισης 
προσαρμογής στην κεφαλή, υποδοχή για ωτοασπίδες (international), 
υποσιάγωνο και ασπίδα προσώπου, στον ιμάντα προσώπου ανθιδρωτική 
μαλακή επένδυση, η οποία να αντικαθίσταται και να πλένεται, να έχει 
κατασκευαστεί το πολύ ένα χρόνο πριν από την ολοκλήρωση της 
προμήθειας. 

8 

Ανακλαστικό 
Γιλέκο 

Τεμάχια / άτομο 
/ έτος: 1 

Πρότυπα ΕΝ ISO 13688 , 20471 
Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής. 
• Εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 2, 2. 
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. Θα φέρει λογότυπο «ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ» 

90 
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Γαλότσες 
(αδιάβροχες 

μπότες) 

Ζεύγη / άτομο / 
έτος: 1 

Πρότυπο ΕΝ ISO 20345 
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             
Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό με αντιολισθητική σόλα, 
προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό 
έναντι διάτρησης. 

90 

Άρβυλα 
ασφαλείας 

Ζεύγη / άτομο / 
έτος: 1 

Πρότυπο ΕΝ ISO 20345 
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  
-  Αντιολισθητικές ιδιότητες 
Αδιάβροχα, προστασία δακτύλων, απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη 
φτέρνα, ελαφριά, προστασία της σόλας έναντι διάτρησης, 
αντιολισθητική σόλα από πολυουρεθάνη. 

90 

Παπούτσια 
αντιολισθητικά 

Ζεύγη/ άτομο/ 
έτος: 1 

Πρότυπο ΕΝ 344, 345 
Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος 
• Το σύμβολο S1 που συμβολίζει 
-  Προστασία δακτύλων 
-  Απορρόφηση δονήσεων 
-  Αντιστατικές ιδιότητες  
-  Αντιολισθητικές ιδιότητες 
Αντιολισθητική σόλα 

2 
 

Στολές 
προστασίας από 

χημικά 

Τεμάχια / άτομο 
/ έτος: 1 

Πρότυπα ΕΝ 340, 463, 14605, 13982, 14126, 13034 
Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, Εργαστήριο 
Πιστοποίησης, κωδικοί προστασίας 4 (από αερολύματα), 5 (από στερεά 
σωματίδια), 6 (από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών) 
• Εικονόσημο προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών. 
Ενιαίες στολές από υλικό Tyvekή ισοδύναμα υλικά που προστατεύουν 
από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών και σκόνες, ενώ παράλληλα 
επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος. 

7 

Ωτοβύσματα  
Ζεύγη / άτομο / 

έτος: 3 

Πρότυπο ΕΝ 352 − 2 
Σήμανση: Τα ωτοβύσματα ή η συσκευασία τους πρέπει να έχουν 
ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 
• CE 
• Κωδικός προϊόντος 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.                              
Αποτελούνται από λεπτό υλικό κλεισμένο σε συνθετικό περίβλημα που 
φράζει τον ακουστικό πόρο. 
Είναι εύχρηστα, διότι δεν ασκούν πίεση στα αυτιά και δε ζεσταίνουν. Ο 
εργαζόμενος τα φορά για όσο χρόνο είναι εκτεθειμένος στο θόρυβο. 
Πρέπει να συνοδεύονται από το διάγραμμα εξασθένισης του 
ακουόμενου ήχου ανά οκτάβα συχνοτήτων. Το διάγραμμα πρέπει να 

150 
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συγκριθεί με τα αποτελέσματα της μέτρησης ώστε η χρήση τους να 
αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο θόρυβο. 

Φόρμες 
εργασίας 

Τεμάχια / άτομο 
/ έτος: 1 

Θα είναι ολόσωμη με τιράντα, με σύνθεση από βαμβάκι (100%), με 
λάστιχο στην περιοχή της μέσης, πλαϊνές τσέπες, τσέπη πίσω και πάνω 
εμπρός τσέπη. Θα κλείνει με φερμουάρ και θα έχει διπλές ραφές. Θα 
φέρει τυπωμένο το λογότυπο του Δήμου Θέρμης εμπρός και πίσω. 

15 

Παντελόνι 
εργασίας 

Τεμάχια / άτομο 
/ έτος: 1 

Πρότυπα: για την ταινία CLASS 1/2EN 340/03 και για το ενδιάμεσο πανί 
EN 471-03-A1-07 
Σήμανση: 
• CE 
• Κωδικός προϊόντος 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.                              
Θα είναι από pol/cot (65/35) και θα φέρει ζωνάκι με λάστιχο, τσέπες 
εμπρός, τσέπες πλαϊνές με καπάκι, τσέπη πίσω. Θα έχει σε κάθε 
μπατζάκι δύο ανακλαστικές ταινίες ύψους περίπου 6,5 cm με ενδιάμεσα 
των δύο λωρίδων κίτρινο ύφασμα υψηλής ορατότητας ύψους περίπου 
15 cm. Ύφασμα ανθεκτικό στο σχίσιμο και με καλή αναπνοή.  

85 

Μπλουζάκια t-
shirts 

Τεμάχια / άτομο 
/ έτος: 2 

Να είναι με κοντό μανίκι. Υλικό κατασκευής βαμβάκι (100%). Θα φέρει 
τυπωμένο το λογότυπο του Δήμου Θέρμης εμπρός και πίσω. 

170 
 

Νιτσεράδες 
(αδιάβροχα 
κοστούμια) 
(σακάκι – 

παντελόνι) 

Τεμάχια / άτομο 
/ έτος: 1 

ΕΝ 13688,20471 σε ότι αφορά τις μηχανικές αντοχές, την αντοχή στο 
πλύσιμο και τη σήμανση. 
Τα επίπεδα αντοχών θα είναι: 
• Αδιαβροχοποίηση: 3 
• Διαπνοή: 3 
Θα κλείνει με Velcro ή φερμουάρ ή πρες μπουτόν και θα διαθέτει τσέπες 
εσωτερικές, εξωτερικές ή συνδυασμό τους.  
Θα έχει κουκούλα η οποία, όταν δε χρησιμοποιείται, θα τοποθετείται σε 
θήκη που θα είναι στο πίσω μέρος της νιτσεράδας. Το σακάκι θα φέρει 
λογότυπο «ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ» 
Το παντελόνι θα διαθέτει ελαστική μέση. 
Θα φέρουν δύο ανακλαστικές λωρίδες (ΕΝ 471). 

90 

Μπουφάν 
αδιάβροχο (για 

εξωτερικές 
εργασίες) 

Τεμάχια / άτομο 
/ έτος: 1 

ΕΝ 13688, 343,  σε ότι αφορά τις μηχανικές αντοχές, την αντοχή στο 
πλύσιμο και τη σήμανση. 
Επίπεδο αδιαβροχοποίησης: 3 
Το ύφασμα κατασκευής θα είναι σύμμεικτο ή συνθετικό, 
αδιαβροχοποιημένο. 
Θα φέρει σε κάθε πλευρά από μία μεγάλη τσέπη που θα ασφαλίζει με 
καπάκι ή με Velcro σε όλο το άνοιγμα της τσέπης ή με φερμουάρ. 
Η κουκούλα θα είναι κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με το μπουφάν 
και όταν δε χρησιμοποιείται να μπορεί να τοποθετείται εσωτερικά του 
γιακά 
Το μπουφάν θα κλείνει μπροστά με φερμουάρ  το οποίο να φέρει πατιλέτα  
με Velcro. 
Το μπουφάν θα φέρει δύο ανακλαστικές λωρίδες (ΕΝ ISO  20471) και το 
λογότυπο «ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ» 

100 

Επιγονατίδες  
Ζεύγη / άτομο / 

έτος: 1 

Σήμανση: 
• CE 
Να είναι κατασκευασμένες 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. Τα δύο 
άκρα των επιγονατίδων να συνδέονται με δύο ζεύγη ιμάντων, που θα 
κλείνουν με ταινίες Velcro 

54 

Ζώνες 
ασφαλείας – 

ολόσωμες 
αναρτήσεις – 
ανακόπτες - 

αποσβεστήρες 

Ανάλογα με τις 
ανάγκες των 

τεχνικών 
συνεργείων 

Πρότυπα: ΕΝ 363, 361 και 358 (ζώνη ασφαλείας), 355 (αποσβεστήρες), 
362 (κρίκοι), 360 (ανακόπτες) 
Σήμανση: 
• CE 
• Κωδικός προϊόντος 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, μέγεθος                              
Ζώνη ασφαλείας πέντε σημείων (ολόσωμη εξάρτηση) , με κρίκους 
ανάρτησης στην πλάτη, το στήθος και τη μέση. Η ζώνη θα διαθέτει 

4 
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μαξιλαράκι και ελαστικούς ιμάντες συγκράτησης και ιμάντες ποδιών με 
μαξιλαράκια. Η ζώνη θα διαθέτει πλαϊνούς ιμάντες συγκράτησης 
εργαλείων και θα συνοδεύεται από τους αντίστοιχους κρίκους ασφαλείας 
και σχοινί από πολυαμίδιο. 
Αποσβεστήρες ενέργειας τα οποία είναι συστήματα που αποσβένουν την 
ενέργεια πτώσης. Ανακόπτες πτώσης διαφόρων τύπων (σταθεροί, 
ελεύθεροι ή επανατυλισσόμενοι). Τα συστήματα αυτά μπλοκάρουν κατά 
την πτώση και τη σταματούν. 

Καπέλο τύπου 
μπέιζμπολ 

Τεμάχια / άτομο 
/ έτος: 1 

Θα είναι από βαμβακερό ύφασμα 100% και θα φέρει γείσο για σκίαση. 
100 

 
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με το Ν.4412/16, όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις. 
    Όλα τα πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται με 
επικυρωμένη μετάφραση, τα δε ιδιωτικά έγγραφα επικυρωμένα από δικηγόρο ή απλή 
φωτοτυπία με την συνυποβολή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβειά 
τους. 

     Η σύμβαση προμήθειας θα διαρκέσει από την ημερομηνία υπογραφής της και  για ένα (1) έτος. 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.  

Η παραλαβή των ειδών να μπορεί να γίνεται τμηματικά. 
    Τα είδη προστασίας που αφορούν σε ανακλαστικά γιλέκα, νιτσεράδες, μπουφάν αδιάβροχα, 
μπλουζάκια t-shirt και φόρμες εργασίας θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη “ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ” 
με ανεξίτηλο τρόπο. 

Περίοδος εγγυημένης λειτουργίας, 4 μήνες για τα είδη ρουχισμού και 1 έτος στα υποδήματα, από την 
εκάστοτε οριστική παραλαβή. 

    
Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω περιόδου, εφόσον προκύψει κατασκευαστικό ελάττωμα σε προϊόν (π.χ. 
αν ανοίξει η σόλα σε υπόδημα ασφαλείας κλπ.) θα πρέπει να γίνει η αντικατάσταση του προϊόντος εντός 
του χρόνου διάρκειας της σύμβασης συμπεριλαμβανομένου τυχόν παρατάσεων και του χρόνου 
εγγυημένης λειτουργίας. 
    Τα μέσα ατομικής προστασίας θα πρέπει κατά την παράδοσή τους να είναι διαχωρισμένα 
ανά υπηρεσία του δήμου (με το αντίστοιχο Δελτίο Αποστολής) προς διευκόλυνση του έργου 
της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών. 

 

Θέρμη 31/1/2020 
 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης 
 
 
 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου 
 
 
 

Ελένη Αδαμοπούλου 
 Γεωπόνος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
 
Προμήθεια: Μέσων    
Ατομικής Προστασίας 
(Μ.Α.Π.) 
 
Για  την λειτουργία των Δκων Υπηρεσιών του Δήμου θα πρέπει να γίνει η προμήθεια των απαραίτητων   

μέσων  ατομικής  προστασίας   προκειμένου  να  χρησιμοποιηθούν  κατά  την  εργασία  των υπαλλήλων του  

Τμήματος  Διοικητικής  Μέριμνας  που  απασχολούνται  στην καθαριότητα  εσωτερικών  χώρων.  

Συγκεκριμένα, οι  μόνιμοι υπάλληλοι  που  απασχολούνται  στην καθαριότητα  εσωτερικών  χώρων  είναι δύο 

(2)  και  κάθε  έτος  προστίθενται  στο  δυναμικό  του Τμήματος  τέσσερις  (4) υπάλληλοι  ορισμένου  χρόνου. 

Το  σύνολο  των  υπαλλήλων  που  απασχολούνται  στην  καθαριότητα  εσωτερικών  χώρων  κάθε  έτος  είναι  

έξι  (6). 

Τα  είδη  που  προβλέπονται  και  απαιτούνται (ΦΕΚ 2208Β/2019)  είναι  τα  παρακάτω : 

 

-Γάντια  από  νιτρίλιο, CPV 181410009 

Ζεύγη / άτομο / έτος: 5                                                            Απαιτούμενη  ποσότητα : 30 

 

Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374 με επίπεδα μηχανικών αντοχών  

• 3 (τριβή) 

• 1 (κοπή με λεπίδα) 

• 0 (διάσχιση)  

• 1 (διάτρηση)  

 

Σήμανση: 

• CE 

• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής ή ημερομηνία παραγωγής 

• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 0, 1  

• Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς  

Μήκος περίπου 30cm πάχος 0,5 mm  

Υλικό κατασκευής νιτρίλιο με εσωτερική επένδυση από  ανθιδρωτικό  υλικό 
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-Γάντια ελαστικά  μιας  χρήσης, CPV 18424300-0                                                     
Ζεύγη / άτομο / έτος: 18                                                              Απαιτούμενη  ποσότητα : 108 
 
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 προστασίας από χημικές ουσίες & μικροοργανισμούς  
Μήκος περίπου 20 cm  
Κατασκευή από Νιτρίλιο  

 

-Φιλτρόμασκα Σωματιδίων με Βαλβίδα  
(προστασία μόνο από σκόνη) – φίλτρο Ρ1 , CPV 18140000-2   
Τεμάχια/άτομο/έτος :2                                                           Απαιτούμενη  ποσότητα : 12 
 

Πρότυπα: ΕΝ 149  
Σήμανση:  
Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:  
• CE  
• FFP1  
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής  ή ημερομηνία παραγωγής 
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης  
 
Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό με διπλό ιμάντα προσαρμογής 
που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι. Διατίθεται σε συσκευασίες ανά 20−30 τεμάχια. Αν τηρηθούν οι 
κανόνες υγιεινής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου ο χρήστης αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή 
του.  
 

-Ποδιά  σαμαράκι, CPV  18140000-2   

Τεμάχια/άτομο/έτος: 1  

 

                                               Απαιτούμενη  ποσότητα : 6 

 

 
Πρότυπα ΕΝ 13688, 20471 
Σήμανση : 
Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος 
Η ποδιά εργασίας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από υλικό polyester/cotton (65/35), ώστε να 
επιτυγχάνεται όσο το δυνατόν μικρότερη συρρίκνωση κατά το πλύσιμο. Θα φέρει εξωτερική τσέπη μπροστά 
με τυπωμένο το λογότυπο του Δήμου και στην πλάτη με μελάνη μεταξοτυπίας απευθείας στο ρούχο και όχι 
θερμομεταφορά και να έχει δεσίματα στα πλάγια με κορδόνια ή με τρουκ 
 
 

-Γαλότσες (αδιάβροχες  μπότες), CPV 188160002 

Ζεύγη/άτομο/έτος : 1                                                                Απαιτούμενη  ποσότητα : 6 
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Πρότυπο ΕΝ ISO 20345 

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  

Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό με αντιολισθητική σόλα, προστατευτικά 
δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης.  

 

 

-Παπούτσια  αντιολισθητικά, CPV 188000007 

Ζεύγη/άτομο/έτος : 1                                                         Απαιτούμενη  ποσότητα : 6 
 

  

 
Πρότυπο  ΕΝ ISO 20345 
Σήμανση : 
CE  
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος  
• Το σύμβολο S1 που συμβολίζει - Προστασία δακτύλων - Απορρόφηση δονήσεων - Αντιστατικές ιδιότητες  
- Αντιολισθητικές ιδιότητες 
-Αντιολισθητική  σόλα  

 

 
 
 
 
 
 

 Θέρμη 05/02/2020 

  

 Η Προϊσταμένη Δνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών  

 
 

 

 

Μαρία Παπαδοπούλου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ 
ΓΕΝΙΑΣ 

Φορέας: ΔΗΜΟΣ 
ΘΕΡΜΗΣ 
 
Προμήθεια: Μέσων    

Ατομικής 
Προστασίας 
(Μ.Α.Π.) 
 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 

 ΠΕΔΙΟ 
ΧΡΗΣΗΣ 

ΕΙΔΟΣ 
Μ.Α.Π. 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. Καθαρισμός 
εσωτερικών 

χώρων 

Γάντια από 
Νιτρίλιο 

Ζεύγη / άτομο / 
έτος: 5 

Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374 με επίπεδα 
μηχανικών αντοχών 
• 3 (τριβή) 
• 1 (κοπή με λεπίδα) 
• 0 (διάσχιση) 
• 1 (διάτρηση) 
Σήμανση: 
• CE 
• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος 
κατασκευής ή ημερομηνία παραγωγής 
• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς 
κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 0, 1 
• Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και 
μικροοργανισμούς 
Μήκος περίπου 30cm πάχος 0,5mm 
Υλικό κατασκευής νιτρίλιο με εσωτερική 
επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. 

 
 
 
 
 
 
 

60 
(5Χ12) 

2. Καθαρισμός 
εσωτερικών 

χώρων 

Καθαρισμός 
εξωτερικών 

χώρων 

Απασχολού-
μενοι με 

χημικές ουσίες 

Απασχολού-
μενοι σε 

αφοδευτήρια 

Γάντια 
Ελαστικά Μιας 

Χρήσης 

Ζεύγη / άτομο / 
έτος: 18 

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 προστασίας από χημικές ουσίες & 
μικροοργανισμούς 
Μήκος περίπου 20 cm 
Κατασκευή από Νιτρίλιο 

 
 
 

Χορηγούνται 
από τις 

Σχολικές 
Επιτροπές  

0 
(0Χ18Χ12) 

3. Καθαρισμός 
εσωτερικών 

χώρων 

Φιλτρόμασκα 
Σωματιδίων με 

Βαλβίδα 

Τεμάχια / 
άτομο / έτος: 2 

Πρότυπα: ΕΝ 149 
Σήμανση: 
Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν 
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Καθαρισμός 
εξωτερικών 

χώρων 

(προστασία 
μόνο από 
σκόνη) – 
φίλτρο Ρ1 

ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 
• CE 
• FFP1 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος 
κατασκευής ή ημερομηνία παραγωγής 
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 
Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης 
σκόνης από συνθετικό υλικό με διπλό ιμάντα 
προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και 
πηγούνι. 
Διατίθεται σε συσκευασίες ανά 20−30 τεμάχια. 
Αν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου ο χρήστης 
αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του. 

24 
(2Χ12) 

4. Καθαρισμός 
εσωτερικών 

χώρων 

Αδιάβροχη 
Ποδιά 

(Σαμαράκι) 

Τεμάχια / 
άτομο / έτος: 1 

Πρότυπα ΕΝ 340, 467 
Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος 
κατασκευής, Εργαστήριο Πιστοποίησης. 
• Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες. 
Ποδιές από συνθετικό υλικό. 

12 
(1Χ12) 

 
 

5. Καθαρισμός 
εσωτερικών 

χώρων 

Καθαρισμός 
εξωτερικών 

χώρων 

Απασχολού-
μενοι σε 

αφοδευτήρια 

Γαλότσες 
(αδιάβροχες 

μπότες) 

Ζεύγη / άτομο / 
έτος: 1 

Πρότυπο ΕΝ ISO 20345 
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             
Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό με 
αντιολισθητική σόλα, προστατευτικά δακτύλων 
και προστατευτικό 
έναντι διάτρησης. 

 
 
 

12 
(1Χ12) 

6. Καθαρισμός 
εσωτερικών 

χώρων 

Καθαρισμός 
εξωτερικών 

χώρων 

Παπούτσια 
αντιολισθητικά 

Ζεύγη/ άτομο/ 
έτος: 1 

Πρότυπο ΕΝ 344, 345 
Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος 
κατασκευής, μέγεθος 
• Το σύμβολο S1 που συμβολίζει 
-  Προστασία δακτύλων 
-  Απορρόφηση δονήσεων 
-  Αντιστατικές ιδιότητες 
-  Αντιολισθητικές ιδιότητες 
Αντιολισθητική σόλα 

 
 

12 
(1Χ12) 
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7. Καθαρισμός 
εξωτερικών 

χώρων 

Γάντια από 
Ύφασμα και 

Νιτρίλιο 

Ζεύγη / άτομο / 
έτος: 10 

Πρότυπα ΕΝ 388, 420 Ελάχιστα επίπεδα 
μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 2. 
• 3 (τριβή) 
• 1 (κοπή με λεπίδα) 
• 2 (διάσχιση) 
• 2 (διάτρηση) 
Σήμανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος 
κατασκευής ή ημερομηνία παραγωγής 
• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς 
κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 2, 2 
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. 

 
 

120 
(10Χ12) 

8. Καθαρισμός 
εξωτερικών 

χώρων 

Μπουφάν 
αδιάβροχο (για 

εξωτερικές 
εργασίες) 

Τεμάχια / 
άτομο / έτος: 1 

ΕΝ 13688, 343,  σε ότι αφορά τις μηχανικές 
αντοχές, την αντοχή στο πλύσιμο και τη σήμανση. 
Επίπεδο αδιαβροχοποίησης: 3 
Το ύφασμα κατασκευής θα είναι σύμμεικτο ή 
συνθετικό, αδιαβροχοποιημένο. 
Θα φέρει σε κάθε πλευρά από μία μεγάλη τσέπη 
που θα ασφαλίζει με καπάκι ή με Velcro σε όλο το 
άνοιγμα της τσέπης ή με φερμουάρ. 
Η κουκούλα θα είναι κατασκευασμένη από το ίδιο 
υλικό με το μπουφάν και όταν δε χρησιμοποιείται 
να μπορεί να τοποθετείται εσωτερικά του γιακά 
Το μπουφάν θα κλείνει μπροστά με φερμουάρ το 
οποίο να φέρει πατιλέτα με Velcro. 
Το μπουφάν θα φέρει δύο ανακλαστικές λωρίδες 
(ΕΝ ISO 20471) και το λογότυπο «ΔΗΜΟΣ 
ΘΕΡΜΗΣ» 

 
12 

(1Χ12) 

9. Καθαρισμός 
εξωτερικών 

χώρων 

Παντελόνι 
εργασίας 

Τεμάχια / 
άτομο / έτος: 1 

Πρότυπα: για την ταινία CLASS 1/2EN 340/03 
και το πρότυπο ανακλαστικότητας είναι το ΕΝ 
ISO 20471. (Yπάρχει και ένα πρότυπο που 
αφορά τις μηχανικές αντοχές) 
Σήμανση: 
• CE 
• Κωδικός προϊόντος 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.                             
Θα είναι από pol/cot (65/35) και θα φέρει 
ζωνάκι με λάστιχο, τσέπες εμπρός, τσέπες 
πλαϊνές με καπάκι, τσέπη πίσω. Θα έχει σε κάθε 
μπατζάκι δύο ανακλαστικές ταινίες ύψους 
περίπου 5 cm με ενδιάμεσα των δύο λωρίδων 
κίτρινο ύφασμα υψηλής ορατότητας ύψους 
περίπου 15 cm. Ύφασμα ανθεκτικό στο σχίσιμο 
και με καλή αναπνοή.  

 
 

12 
(1Χ12) 

10. Καθαρισμός 
εξωτερικών 

χώρων 

Μπλουζάκια 
t-shirts 

Τεμάχια / 
άτομο / έτος: 2 

Να είναι με κοντό μανίκι. Υλικό κατασκευής 
βαμβάκι (100%). Θα φέρει τυπωμένο το λογότυπο 
του Δήμου Θέρμης εμπρός και πίσω. 

24 
(2Χ12) 

11. Καθαρισμός 
εξωτερικών 

Νιτσεράδες 
(αδιάβροχα 

Τεμάχια / 
άτομο / έτος: 1 

ΕΝ 13688,20471 σε ότι αφορά τις μηχανικές 
αντοχές, την αντοχή στο πλύσιμο και τη σήμανση. 
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χώρων κοστούμια) 
(σακάκι – 
παντελόνι) 

Τα επίπεδα αντοχών θα είναι: 
• Αδιαβροχοποίηση: 3 
• Διαπνοή: 3 
Θα κλείνει με Velcro ή φερμουάρ ή πρες μπουτόν 
και θα διαθέτει τσέπες εσωτερικές, εξωτερικές ή 
συνδυασμό τους.  
Θα έχει κουκούλα η οποία, όταν δε 
χρησιμοποιείται, θα τοποθετείται σε θήκη που θα 
είναι στο πίσω μέρος της νιτσεράδας. Το σακάκι 
θα φέρει λογότυπο «ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ» 
Το παντελόνι θα διαθέτει ελαστική μέση. 
Θα φέρουν δύο ανακλαστικές λωρίδες (ΕΝ 471). 

12 
(1Χ12) 

12. Καθαρισμός 
εξωτερικών 

χώρων 

Καπέλο τύπου 
μπέιζμπολ 

Τεμάχια / 
άτομο / έτος: 1 

Θα είναι από βαμβακερό ύφασμα 100% και θα 
φέρει γείσο για σκίαση. 

12 
(1Χ12) 

 
 
 
 

Θέρμη 03/02/2020 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

 
 

ΧΡΥΣΗ ΚΛΗΜΑΤΣΟΥΔΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Αριθ. Μελέτης:08/2020 

Φορέας:  ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ 
 
Προμήθεια: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
Προϋπολογισμός: 197.444,94.€ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

A.A ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ ΠΟΣΟ 

1. Γάντια εργασίας για 
προστασία χεριών από 
μηχανικές καταπονήσεις. 
Δερματοπάνινα.  

Ζεύγος/άτομο/έτος:18 1.000 

2,12 2120 

2. 

Γάντια ελαστικά μιας 
χρήσης  

Κουτί των 100 τεμαχίων  100  

6,8 680 

3. 
Γάντια από PVC Ζεύγος/άτομο/έτος:3 21 

2,55 53,55 

4. 
Γάντια από νιτρίλιο Ζεύγος/άτομο/έτος:5 285 

2,55 726,75 

5. 
Γάντια εργασίας από 
ύφασμα και νιτρίλιο 

Ζεύγος/άτομο/έτος:10 500 
1,77 885 

6. 
Γάντια συγκολλητών  Ζεύγος/άτομο/έτος:3 24 

17 408 

7. 
Γάντια  μονωτικά 
ηλεκτρολόγου 

Ζεύγος/άτομο/έτος:3 10 
17 170 

8. Κράνος (για προστασία 
κατά τις εργασίες σε 
διαφορετικά επίπεδα) 

Τεμάχια/άτομο/έτος:1 87 
11,05 961,35 

9.  Κράνος με 
ενσωματωμένο ασπίδιο 
προστασίας από 
ηλεκτρικό τόξο. 

Τεμάχια/άτομο/έτος:1 10 

59,5 595 
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10. 
Γυαλιά ανοικτού τύπου Τεμάχια/άτομο/έτος:3 36 

6,8 244,8 

11. 
Γυαλιά κλειστού τύπου Τεμάχια/άτομο/έτος:3 84 

10,2 856,80 

12. Γυαλιά Κλειστού Τύπου 
Οξυγονοκόλλησης 
googles 

Τεμάχια/άτομο/έτος:3 24 
9,35 224,4 

13. Γυαλιά προστασίας από 
ηλιακή ακτινοβολία  
  

Τεμάχια/άτομο/έτος:1 64 
8,5 544,00 

14. Μάσκα 
ηλεκτροσυγκολλητών 
ηλεκτρονική.  

Τεμάχια/άτομο/έτος:2 10 
46,75 467,5 

15. Φιλτρόμασκα Σωματιδίων 
με βαλβίδα (προστασία 
μόνο από σκόνη) Ρ1 

Τεμάχια/άτομο/έτος:2 72 
0,59 42,48 

16. Μάσκα ημίσεως 
προσώπου με φίλτρα  
Α1Ρ3 ή ισοδύναμη 
φιλτρομάσκα 

Τεμάχια/άτομο/έτος:2 46 

21,25 977,5 

17. Μάσκα ολόκληρου 
προσώπου με φίλτρα 
ΑΒΕΚ2 Ρ3 

Τεμάχια/άτομο/έτος:2 6 
102 612 

18. 
Αναπνευστική Συσκευή Τεμάχια/άτομο/έτος:1 8 

467,5 3740 

19. 
Παντελόνι εργασίας Τεμάχια/άτομο/έτος:1 65 

12,75 828,75 

20. 
Μπλουζάκια T-Shirt Τεμάχια/άτομο/έτος:2 260 

2,97 772,2 

21. 
Φόρμα Εργασίας Τεμάχια/άτομο/έτος:1 37 

17,42 644,54 

22. 
Μπουφάν αδιάβροχο & 
για εξωτερικές εργασίες 

Τεμάχια/άτομο/έτος:1 72 
38 2736 

23. 
Επιγονατίδες   Ζεύγος/άτομο/έτος:1 49 

8,5 416,5 
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24. 
Ανακλαστικό γιλέκο  Τεμάχια/άτομο/έτος:1 133 

7,65 1017,45 

25. 
Ποδιές συγκολλητών Τεμάχια/άτομο/έτος:1 10 

10,2 102 

26. 
Στολές προστασίας από 
χημικά 

Τεμάχια/άτομο/έτος:1 5 
7,65 38,25 

27. 
Γαλότσες (αδιάβροχες 
μπότες) 

Ζεύγος/άτομο/έτος:1 14 
11,9 166,6 

28. 
Υποδήματα 
αντιολισθητικά 

Ζεύγος/άτομο/έτος:1 25 
17 425 

29. 
Υποδήματα ασφαλείας 
εργοταξίου (άρβυλα) 

Ζεύγος/άτομο/έτος:1 136 
17 2312 

30. 
Υποδήματα ασφαλείας  
ηλεκτρολόγων  

Ζεύγος/άτομο/έτος:1 12 
46,75 561 

31. 
Ωτοβύσματα πολλαπλών 
χρήσεων                                                                                                    

Ζεύγος/άτομο/έτος:3 100 
1,7 170 

32. Νιτσεράδες, (αδιάβροχα 
κοστούμια) (σακάκι-
παντελόνι) 

Τεμάχια/άτομο/έτος:1 8 
42,5 340 

33. 
Καπέλα τύπου μπέιζμπολ Τεμάχια/άτομο/έτος:1 13 

2,55 33,15 

34. 
Ζώνες ασφαλείας, 
Ολόσωμες αναρτήσεις, 
ανακόπτες, 
αποσβεστήρες 

Ανάλογα με τις ανάγκες 
των τεχνικών 
συνεργείων 

35 

170 5950 

                                                                                Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 30822,57 
                                                                                ΦΠΑ 24%            7397,41  
                                                                                Σύνολο με ΦΠΑ     38219,98 
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2.Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

A.A ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ ΠΟΣΟ 
35.  Γάντια από νιτρίλιο 

      
ζεύγος               

 2.040        
2,55 5.202,00 

36.  Γάντια από ύφασμα και 
νιτρίλιο 

       

ζεύγος     
 2.140 

1,70 3.638,00 

37.  Γάντια δερματοπάνινα 
   

ζεύγος     4.392 2,12 9.311,04 

38.  Γάντια από P.V.C. ζεύγος   60 
 

2,55 153,00 

39.  Γάντια ελαστικά μίας χρήσης  κούτα 
 (100τμχ/κούτα) 

2  6,8 13,06 

40.  Μάσκα με φίλτρο Ρ1 
 

 τεμάχιο  952 0,59 561,68 

41.  Μάσκα ημίσεως με φίλτρο 
Α1Ρ3 ή ισοδύναμη μάσκα 

 

  
 τεμάχιο 

320 
 

21,25 6.800,00 

42.  Γυαλιά προστασίας από ηλιακή 
ακτινοβολία 

 τεμάχιο 366   8,5 3.111,00 

43.  Γυαλιά ανοικτού τύπου 
  

 τεμάχιο  504 6,8 3.427,20 

44.  Γυαλιά κλειστού τύπου 
 

 τεμάχιο   18    10,2 183,6 

45.  Κράνος για προστασίας 
 

 τεμάχιο    168 11,05 1.856,40 

46.  Ανακλαστικά γιλέκα  τεμάχιο 512 7,65 3.916,80 

47.  Αδιάβροχες ποδιές 
 

 τεμάχιο  6 14,45 86,70 

48.  Παντελόνι εργασίας  τεμάχιο 512 12,75 6.528,00 

49.  Μπλουζάκια t-shirt 
 

 τεμάχιο  
      1.024      

2,97 3.041,28 

50.  Μπουφάν αδιάβροχο 
 

 τεμάχιο 406 
  

38 15.428,00 

51.  Φόρμες εργασίας 
 

 τεμάχιο   60  17,42 1.045,20 

52.  Άρβυλα ασφαλείας ζεύγος 512 
  

17 8.704,00 

53.  Γαλότσες ζεύγος  386     11,9 4.593,40 
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54.  Νιτσεράδες  (σακάκι-
παντελόνι) 

 

 τεμάχιο 372 
  

42,5 15.810,00 

55.  Καπέλα (τύπου μπέιζμπολ) 
 

 τεμάχιο  366        2,55 933,30 

56.  Ωτοβύσματα 
 

ζεύγος  1.140 
 

1,7 1.938,00 

                                                                             Σύνολο χωρίς ΦΠΑ   96.281,66 
                                                                             ΦΠΑ 24%             23.107,59   
                                                                             Σύνολο με ΦΠΑ     119.389,25  
 
 
 
 
3.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 
 

A.A ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ ΠΟΣΟ 

57.  Ανακλαστικά γιλέκα 

τεμάχιο 

90 

7,65 688,5 

58.  Άρβυλα ασφαλείας 
ζεύγος 

90 
17 1530,0 

59.  Ασπίδιο με πλέγμα 
τεμάχιο 

70 
21,25 1487,5 

60.  
Γαλότσες (αδιάβροχες 
μπότες) 

ζεύγος 
90 

11,09 998,1 

61.  Γάντια από νιτρίλιο 
ζεύγος 

55 
2,55 140,25 

62.  
Γάντια από ύφασμα και 
νιτρίλιο 

ζεύγος 
700 

1,7 1190,0 

63.  Γάντια από pvc 
ζεύγος 

200 
2,55 510,00 



 

[48] 
 

64.  Γάντια δερματοπάνινα 
ζεύγος 

1350 
2,12 2862,00 

65.  Γυαλιά ανοικτού τύπου 
τεμάχιο 

240 
6,8 1632,0 

66.  Γυαλιά κλειστού τύπου 
τεμάχιο 

200 
10,2 2040,0 

67.  
Γυαλιά προστασίας από 
ηλιακή ακτινοβολία  

τεμάχιο 
64 

8,5 544 

68.  Επιγονατίδες 
ζεύγος 

54 
8,5 459 

69.  
Ημίκρανο με διάφανη 
προσωπίδα 

τεμάχιο 

65 

21,25 1381,25 

70.  Καπέλα τύπου μπέιζμπολ τεμάχιο 100 
2,55 255,0 

71.  Κράνη 
τεμάχιο 

8 
11,05 88,4 

72.  

Μάσκα ημίσεως 
προσώπου με φίλτρα 
Α1Ρ3 ή ισοδύναμμη 
φιλτρομάσκα 

τεμάχιο 

130 

21,25 2762,5 

73.  Μπλουζάκια  t-shitr 
τεμάχιο 

170 
2,97 504,9 

74.  Μπουφάν αδιάβροχο 
τεμάχιο 

100 
38 3800,00 

75.  Νιτσεράδες 
τεμάχιο 

90 
42,5 3825,00 

76.  

Ζώνες ασφαλείας 
Ολόσωμες εξαρτίσεις, 
ανακόπτες, 
αποσβεστήρες  

τεμάχιο 

4 

170 680 

77.  Παντελόνια εργασίας τεμάχιο 85 
12,75 1.083,75 
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78.  Παπούτσια 
αντιολισθητικά 

ζεύγος 

2 

17 34 

79.  
Στολές προστασίας από 
χημικά 

τεμάχιο 
7 

7,65 53,55 

80.  Φόρμες εργασίας 
τεμάχιο 

15 
17,42 261,3 

81.  Ωτοβύσματα ζεύγος 150 
1,7 255 

                                                                                                                Σύνολο χωρίς ΦΠΑ   29066,00 
                                                                              ΦΠΑ 24%              6975,84 
                                                                              Σύνολο με ΦΠΑ      36041,84 
 
 
4.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

A.A ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ ΠΟΣΟ 

82.  Γάντια από νιτρίλιο 

ζεύγος 

30 

2,55 76,5 

83.  
Γάντια ελαστικά μιας 
χρήσης 

 
(Σε κουτιά των 100 τεμ) 108 

6,8 734,4 

84.  

Φιλτρόμασκα σωματιδίων 
με βαλβίδα (προστασία 
μόνο από σκόνη) – φίλτρο 
Ρ1 

Τεμάχιο 

12 

0,59 7,08 

85.  Ποδιά σαμαράκι 
Τεμάχιο 

6 
9 54 

86.  
Γαλότσες (αδιάβροχες 
μπότες) 

ζεύγος 
6 

11,9 71,4 

87.  
Παπούτσια 
αντιολισθητικά  

ζεύγος 
6 

17 102 

                                                                                                                      Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 1045,38 
                                                                                  ΦΠΑ 24%            250,89 
                                                                                  Σύνολο με ΦΠΑ     1296,27 
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5.ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 

A.A ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ ΠΟΣΟ 

88. Γάντια από Νιτρίλιο Ζεύγη / άτομο / έτος: 5  
 
 
 
 
 
 

60 
(5Χ12) 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,55 

 
 
 
 
 
 
 
 

153,00 
 

89. Φιλτρόμασκα 
Σωματιδίων με 

Βαλβίδα (προστασία 
μόνο από σκόνη) – 

φίλτρο Ρ1 

Τεμάχια / άτομο / έτος: 2  
 
 

24 
(2Χ12) 

 
 
 
 

0,59 

 
 
 
 

14,16 

90. Αδιάβροχη Ποδιά 
(Σαμαράκι) 

Τεμάχια / άτομο / έτος: 1  
 
 

12 
(1Χ12) 

 
 

 
 
 

11,09 

 
 
 

133,08 
 

91. Γαλότσες (αδιάβροχες 
μπότες) 

Ζεύγη / άτομο / έτος: 1  
 
 

 
 

12 
(1Χ12) 

 
 
 
 
 

11,09 

 
 
 
 
 

133,08 

92. Παπούτσια 
αντιολισθητικά 

Ζεύγη/ άτομο/ έτος: 1  
 

12 
(1Χ12) 

 
 

17,00 

 
 

204,00 
 

93. Γάντια από Ύφασμα 
και Νιτρίλιο 

Ζεύγη / άτομο / έτος: 10  
 

120 
(10Χ12) 

 
 
 

1,70 

 
 
 

204,00 
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94. Μπουφάν αδιάβροχο 
(για εξωτερικές 

εργασίες) 

Τεμάχια / άτομο / έτος: 1  
12 

(1Χ12) 

 
 

34,00 

 
 

408,00 

95. Παντελόνι εργασίας Τεμάχια / άτομο / έτος: 1  
 

12 
(1Χ12) 

 
 

12,75 
 

 
 

153,00 

96. Μπλουζάκια t-shirts Τεμάχια / άτομο / έτος: 2  
 

24 
(2Χ12) 

 
 

2,97 

 
 

71,28 
 
 
 
 

97. Νιτσεράδες 
(αδιάβροχα κοστούμια) 
(σακάκι – παντελόνι) 

Τεμάχια / άτομο / έτος: 1  
 

12 
(1Χ12) 

 
 

42,50 
 

 
 

510,00 

98. Καπέλο τύπου 
μπέιζμπολ 

Τεμάχια / άτομο / έτος: 1 12 
(1Χ12) 

2,55 30,60 

 
 

                                                                                                        Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 2014,20 
                                                                        ΦΠΑ 24%            483,40     
                                                                        Σύνολο με ΦΠΑ     2497,60   
 
                                             ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 197.444,94.€   

 
 
Ο προϋπολογισμός του 2020 ανά Δ/νση  θα επιβαρυνθεί ως εξής: 
1. Για την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με το ποσό των 30.000,00.€  
2. Για την Δ/νση Καθαριότητας με το ποσό 83.572,475.€  
3. Για την Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου τμήμα Πρασίνου  με το ποσό των 25.300 €  
4. Για την Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών με το ποσό των  1296,27€ 
5. Για την Αντιδημαρχία Παιδείας με το ποσό των  2497,60 € 
 
Ο προϋπολογισμός του 2021 ανά Δ/νση  θα επιβαρυνθεί ως εξής: 
1. Για την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με το ποσό των 8.219,98€  
2. Για την Δ/νση Καθαριότητας με το ποσό 35.816,775.€  
3. Για την Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου τμήμα Πρασίνου  με το ποσό των 10.741,84 €  
και θα υπάρχει σχετική δέσμευση της Οικονομικής Επιτροπής ότι θα ψηφισθούν  σχετικά ποσά στον  
προϋπολογισμό του 2021 σε σχετικούς Κ.Α. 
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Ο Δήμος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί  το σύνολο των προϋπολογισθέντων ποσοτήτων  
ενώ αντιθέτως σε περίπτωση που κατά τη λήξη της σύμβασης υπάρχουν ποσότητες που  δεν έχουν 
απορροφηθεί από το Δήμο τότε γι αυτές ,ανεξαρτήτως υπολοίπου, δικαιούται  ο Δήμος να μην τις 
απορροφήσει  χωρίς να προκύπτει καμία αξίωση ή απαίτηση από την πλευρά του ανάδοχου.  
Δύναται να γίνονται δεκτά και νεώτερα πρότυπα των παραπάνω μέσων ατομικής προστασίας, κατόπιν 
σχετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Ασφαλείας 
 
 
 
 
 
 
 
 
O ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ  
 
 Θέρμη, 
06/02/2020 
 
 
 
 
Κολοκυθάς 
Αθανάσιος 

 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
Θέρμη,  06/02/2020 
Ο Αναπληρωτής 
Προϊστάμενος Δ/σης Ο.Υ. 
 
 
Τσαπικούνης Θεοφάνης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Αριθ. Μελέτης: 08/2020 

 
Φορέας:  ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΗΣ 
 
Προμήθεια: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
Προϋπολογισμός:  197.444,94€ 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

A.A ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ ΠΟΣΟ 

1.  Γάντια εργασίας για 
προστασία χεριών από 
μηχανικές καταπονήσεις. 
Δερματοπάνινα.  

Ζεύγος/άτομο/έτος:18 1.000 

  

2.  

Γάντια ελαστικά μιας 
χρήσης  

Κουτί των 100 τεμαχίων 100 

  

3.  
Γάντια από PVC Ζεύγος/άτομο/έτος:3 21 

  

4.  
Γάντια από νιτρίλιο Ζεύγος/άτομο/έτος:5 285 

  

5.  
Γάντια εργασίας από 
ύφασμα και νιτρίλιο 

Ζεύγος/άτομο/έτος:10 500 
  

6.  
Γάντια συγκολλητών  Ζεύγος/άτομο/έτος:3 24 

  

7.  
Γάντια  μονωτικά 
ηλεκτρολόγου 

Ζεύγος/άτομο/έτος:3 10 
  

8.  Κράνος (για προστασία 
κατά τις εργασίες σε 
διαφορετικά επίπεδα) 

Τεμάχια/άτομο/έτος:1 87 
  

9.   Κράνος με ενσωματωμένο 
ασπίδιο προστασίας από 
ηλεκτρικό τόξο. 

Τεμάχια/άτομο/έτος:1 10 
  

10.  
Γυαλιά ανοικτού τύπου Τεμάχια/άτομο/έτος:3 36 
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11.  
Γυαλιά κλειστού τύπου Τεμάχια/άτομο/έτος:3 84 

  

12.  
Γυαλιά Κλειστού Τύπου 
Οξυγονοκόλλησης googles 

Τεμάχια/άτομο/έτος:3 24 
  

13.  Γυαλιά προστασίας από 
ηλιακή ακτινοβολία  
  

Τεμάχια/άτομο/έτος:1 64 
  

14.  Μάσκα 
ηλεκτροσυγκολλητών 
ηλεκτρονική.  

Τεμάχια/άτομο/έτος:2 10 
  

15.  Φιλτρόμασκα Σωματιδίων 
με βαλβίδα (προστασία 
μόνο από σκόνη) Ρ1 

Τεμάχια/άτομο/έτος:2 72 
  

16.  
Μάσκα ημίσεως 
προσώπου  με φίλτρα 
Α1Ρ3 ή ισοδύναμα 

Τεμάχια/άτομο/έτος:2 46 

  

17.  Μάσκα ολόκληρου 
προσώπου με φίλτρα 
ΑΒΕΚ2 Ρ3 

Τεμάχια/άτομο/έτος:2 6 
  

18.  
Αναπνευστική Συσκευή Τεμάχια/άτομο/έτος:1 8 

  

19.  
Παντελόνι εργασίας Τεμάχια/άτομο/έτος:1 65 

  

20.  
Μπλουζάκια T-Shirt Τεμάχια/άτομο/έτος:2 260 

  

21.  
Φόρμα Εργασίας Τεμάχια/άτομο/έτος:1 37 

  

22.  
Μπουφάν αδιάβροχο & για 
εξωτερικές εργασίες 

Τεμάχια/άτομο/έτος:1 72 
  

23.  
Επιγονατίδες  Ζεύγος/άτομο/έτος:1 49 

  

24.  
Ανακλαστικό γιλέκο  Τεμάχια/άτομο/έτος:1 133 
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25.  
Ποδιές συγκολλητών Τεμάχια/άτομο/έτος:1 10 

  

26.  
Στολές προστασίας από 
χημικά 

Τεμάχια/άτομο/έτος:1 5 
  

27.  
Γαλότσες (αδιάβροχες 
μπότες) 

Ζεύγος/άτομο/έτος:1 14 
  

28.  
Υποδήματα αντιολισθητικά Ζεύγος/άτομο/έτος:1 25 

  

29.  
Υποδήματα ασφαλείας 
εργοταξίου (άρβυλα) 

Ζεύγος/άτομο/έτος:1 136 
  

30.  
Υποδήματα ασφαλείας  
ηλεκτρολόγων  

Ζεύγος/άτομο/έτος:1 12 
  

31.  
Ωτοβύσματα πολλαπλών 
χρήσεων                                                                                                    

Ζεύγος/άτομο/έτος:3 100 
  

32.  Νιτσεράδες, (αδιάβροχα 
κοστούμια) (σακάκι-
παντελόνι) 

Τεμάχια/άτομο/έτος:1 8 
  

33.  
Καπέλα τύπου μπέιζμπολ Τεμάχια/άτομο/έτος:1 13 

  

34.  
Ζώνες ασφαλείας, 
Ολόσωμες αναρτήσεις, 
ανακόπτες, αποσβεστήρες 

Ανάλογα με τις ανάγκες 
των τεχνικών 
συνεργείων 

35 

  

                                                                                     Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 
                                                                                     ΦΠΑ 24% 
                                                                                     Σύνολο με ΦΠΑ 
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2.Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

A.A ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ ΠΟΣΟ 

35.  Γάντια από νιτρίλιο 
      

ζεύγος               
 2.040        

  

36.  Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο 
       

ζεύγος     
 2.140 

  

37.  Γάντια δερματοπάνινα 
   

ζεύγος   4.392   

38.  Γάντια από P.V.C. ζεύγος  60 
 

  

39.  Γάντια ελαστικά μίας χρήσης  κούτα 
 (100τμχ/κούτα) 

2    

40.  Μάσκα με φίλτρο Ρ1 
 

 τεμάχιο  952   

41.  Μάσκα ημίσεως με φίλτρο Α1Ρ3 
ή ισοδύναμη μάσκα 

  τεμάχιο 320 
 

  

42.  Γυαλιά προστασίας από ηλιακή 
ακτινοβολία 

 τεμάχιο 366     

43.  Γυαλιά ανοικτού τύπου 
  

 τεμάχιο  504   

44.  Γυαλιά κλειστού τύπου 
 

 τεμάχιο   18      

45.  Κράνος για προστασίας 
 

 τεμάχιο    168   

46.  Ανακλαστικά γιλέκα 
 

 τεμάχιο 512   

47.  Αδιάβροχες ποδιές 
 

 τεμάχιο  6   

48.  Παντελόνι εργασίας  τεμάχιο 512   

49.  Μπλουζάκια t-shirt 
 

 τεμάχιο  
 1.024       

  

50.  Μπουφάν αδιάβροχο 
 

 τεμάχιο 406 
  

  

51.  Φόρμες εργασίας 
 

 τεμάχιο   60    

52.  Άρβυλα ασφαλείας ζεύγος 512 
  

  

53.  Γαλότσες ζεύγος  386     
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54.  Νιτσεράδες  (σακάκι-παντελόνι) 
 

 τεμάχιο 372 
  

  

55.  Καπέλα (τύπου μπέιζμπολ) 
 

 τεμάχιο  366          

56.  Ωτοβύσματα 
 

ζεύγος  1.140 
 

  

                                                                                 Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 
                                                                                 ΦΠΑ 24% 
                                                                                 Σύνολο με ΦΠΑ 
 
 
 
 
 
3.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

A.A ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ ΠΟΣΟ 

57.  Ανακλαστικά γιλέκα 

τεμάχιο 

90 

  

58.  Άρβυλα ασφαλείας 
ζεύγος 

90 
  

59.  Ασπίδιο με πλέγμα 
τεμάχιο 

70 
  

60.  
Γαλότσες (αδιάβροχες 
μπότες) 

ζεύγος 
90 

  

61.  Γάντια από νιτρίλιο 
ζεύγος 

55 
  

62.  
Γάντια από ύφασμα και 
νιτρίλιο 

ζεύγος 
700 

  

63.  Γάντια από pvc 
ζεύγος 

200 
  

64.  Γάντια δερματοπάνινα 
ζεύγος 

1350 
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65.  Γυαλιά ανοικτού τύπου 
τεμάχιο 

240 
  

66.  Γυαλιά κλειστού τύπου 
τεμάχιο 

200 
  

67.  
Γυαλιά προστασίας από 
ηλιακή ακτινοβολία  

τεμάχιο 
64 

  

68.  Επιγονατίδες 
ζεύγος 

54 
  

69.  
Ημίκρανο με διάφανη 
προσωπίδα 

τεμάχιο 

65 

  

70.  Καπέλα τύπου μπέιζμπολ τεμάχιο 100 
  

71.  Κράνη 
τεμάχιο 

8 
  

72.  

Μάσκα ημίσεως 
προσώπου με φίλτρα 
Α1Ρ3 ή ισοδύναμμη 
φιλτρομάσκα 

τεμάχιο 

130 

  

73.  Μπλουζάκια  t-shitr 
τεμάχιο 

170 
  

74.  Μπουφάν αδιάβροχο 
τεμάχιο 

100 
  

75.  Νιτσεράδες 
τεμάχιο 

90 
  

76.  
Ζώνες ασφαλείας 
Ολόσωμες εξαρτίσεις, 
ανακόπτες, αποσβεστήρες  

τεμάχιο 
4 

  

77.  Παντελόνια εργασίας τεμάχιο 85 
  

78.  Παπούτσια 
αντιολισθητικά 

ζεύγος 

2 
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79.  
Στολές προστασίας από 
χημικά 

τεμάχιο 
7 

  

80.  Φόρμες εργασίας 
τεμάχιο 

15 
  

81.  Ωτοβύσματα ζεύγος 150 
  

                                                                                                                          Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 
                                                                                    ΦΠΑ 24% 
                                                                                    Σύνολο με ΦΠΑ 
 
 
 
 
4.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

A.A ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ ΠΟΣΟ 

82.  Γάντια από νιτρίλιο 

ζεύγος 

30 

  

83.  
Γάντια ελαστικά μιας 
χρήσης 

ζεύγος 
108 

  

84.  

Φιλτρόμασκα σωματιδίων 
με βαλβίδα (προστασία 
μόνο από σκόνη) – φίλτρο 
Ρ1 

Τεμάχιο 

12 

  

85.  Ποδιά σαμαράκι 
Τεμάχιο 

6 
  

86.  
Γαλότσες (αδιάβροχες 
μπότες) 

ζεύγος 
6 

  

87.  
Παπούτσια 
αντιολισθητικά  

ζεύγος 
6 

  

                                                                                                                          Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 
                                                                                    ΦΠΑ 24% 
                                                                                    Σύνολο με ΦΠΑ 
 
 
 
 



 

[60] 
 

5.ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 

A.A ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ ΠΟΣΟ 

88. Γάντια από Νιτρίλιο Ζεύγη / άτομο / έτος: 5  
 
 
 
 
 
 

60 
(5Χ12) 

  

89. Φιλτρόμασκα 
Σωματιδίων με 

Βαλβίδα (προστασία 
μόνο από σκόνη) – 

φίλτρο Ρ1 

Τεμάχια / άτομο / έτος: 2  
 
 

24 
(2Χ12) 

  

90. Αδιάβροχη Ποδιά 
(Σαμαράκι) 

Τεμάχια / άτομο / έτος: 1  
 
 

12 
(1Χ12) 

 
 

  

91. Γαλότσες (αδιάβροχες 
μπότες) 

Ζεύγη / άτομο / έτος: 1  
 
 

 
 

12 
(1Χ12) 

  

92. Παπούτσια 
αντιολισθητικά 

Ζεύγη/ άτομο/ έτος: 1  
 

12 
(1Χ12) 

  

93. Γάντια από Ύφασμα 
και Νιτρίλιο 

Ζεύγη / άτομο / έτος: 10  
 

120 
(10Χ12) 

  

94. Μπουφάν αδιάβροχο Τεμάχια / άτομο / έτος: 1    



 

[61] 
 

(για εξωτερικές 
εργασίες) 

12 
(1Χ12) 

95. Παντελόνι εργασίας Τεμάχια / άτομο / έτος: 1  
 

12 
(1Χ12) 

  

96. Μπλουζάκια t-shirts Τεμάχια / άτομο / έτος: 2  
 

24 
(2Χ12) 

  

97. Νιτσεράδες 
(αδιάβροχα κοστούμια) 
(σακάκι – παντελόνι) 

Τεμάχια / άτομο / έτος: 1  
 

12 
(1Χ12) 

  

98. Καπέλο τύπου 
μπέιζμπολ 

Τεμάχια / άτομο / έτος: 1 12 
(1Χ12) 

  

 
 

                                                                                                                          Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 
                                                                                    ΦΠΑ 24% 
                                                                                    Σύνολο με ΦΠΑ 
                    
                   ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ                                                                               

                    ΦΠΑ 24%                                                                                                                    

                   ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ                                                                                                        
 
 

 
O ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ  
 
 Θέρμη, 
06/02/2020 
 
 
 
 
Κολοκυθάς 
Αθανάσιος 

   

      

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Θέρμη, 
06/02/2020 
Ο Αναπληρωτής   
Προϊστάμενος 
Δ/σης Ο.Υ. 
 
 
Τσαπικούνης 
Θεοφάνης 
 

      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
      Θέρμη,  ../../….. 
 
 
 
 
  Σφραγίδα & Υπογραφή  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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