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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ο ∆ήµος Χερσονήσου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει οτι εκτιθεται σε
Προχειρο µειοδοτικο διαγωνισµο συµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ, η Προµήθεια µέσων
ατοµικής προστασίας εργαζοµένων.
Α ρ θ ρ ο 1ο
Τοπος και χρονος διεξαγωγης του διαγωνισµου
O διαγωνισµος θα διενεργηθει την 13η του Μηνός Ιουνίου του έτους 2012
ηµερα Τετάρτη και απο ωρα 10.00 εως 10.30 ενωπιον της αρµοδιας επιτροπης.
Α ρ θ ρ ο 2ο
∆εκτοι στο διαγωνισµο
Στο διαγωνισµο γινονται δεκτοι οικοι κατασκευαστες και αντιπροσωποι των
οικων κατασκευης των ζητουµενων. Στο διαγωνισµο, επίσης, γινονται δεκτες
προσφορες που αφορουν σε µηχανηµατα αλλοδαπης προελευσεως γνωστων
εργοστασιων η εγχωριας κατασκευής, αποδεδειγµενης καλης λειτουργικοτητας. Θα
τηρηθουν οι ισχυουσες διαταξεις περι προστασιας της εγχωριας βιοµηχανιας.
Α ρ θ ρ ο 3ο
Προυπολογισµος Προµηθειας
Η προυπολογισθεισα ενδεικτικη δαπανη για την ως ανω προµηθεια εχει
εκτιµηθει στο ποσο των 40.000,00 ΕΥΡΩ µαζι µε το ΦΠΑ.
Α ρ θ ρ ο 4ο
∆ικαιολογητικα συµµετοχης στο διαγωνισµο
Τα φυσικα η νοµικα προσωπα που θα λαβουν µερος στο διαγωνισµο
οφειλουν να προσκοµισουν κατα τη διενεργεια αυτου τα ακολουθα δικαιολογητικα:

Α. Πιστοποιητικο του Επµορικου και Βιοµηχανικου Επιµελητηριου που να
φαινεται το επαγγελµα του διαγωνιζοµενου και οτι ειναι εγγεγραµµενος σ'αυτο, ή
εργατικο πτυχιο σε ισχυ συµφωνα µε το αρθρο 2.
Β. Εγγυητική συµµετοχής ίση µε το 5% της προυπολογισθείσας αξίας
συµπεριλαµβανου του ΦΠΑ 23% .
Εαν δεν προσκοµισθουν ολα τα ανωτερα δικαιολογητικα η προσφορα
απορριπτεται σαν απαραδεκτη.

Α ρ θ ρ ο 5ο
Τροπος διενεργειας του διαγωνισµου
α) Οι προσφορες θα επιδοθουν µεσα σε σφραγισµενο φακελλο που θα
περιεχει:
1.Τα δικαιολογητικα συµµετοχης στο διαγωνισµο (Αρθρ.4)
2.Τις Τεχνικες περιγραφες,σχεδια,λοιπα στοιχεια και πληροφοριες.
3.Σφραγισµενο φακελλο µε την οικονοµικη προσφορα.
β) Οι προσφορες θα γινονται δεκτες απο την αρµοδια επιτροπη απο την
10.00 µεχρι την 10.30 ακριβως ωρα. Μετα το περας του ανωτερω χρονου, καµµια
προσφορα δεν γινεται δεκτη εκτος εαν η επιδοση των προσφορων συνεχιζεται
χωρις διακοπη και µετα την ωρα αυτη.
γ) Η επιδοση εναλλακτικων προσφορων απο τον ιδιο προµηθευτη
επιτρεπεται.
δ) Αντιπροσφορες δεν γινονται δεκτες.
ε) Οταν η οριζοµενη ανωτερω ωρα παρελθει, ανακοινωνεται η ληξη της
παραδοσεως των προσφορων και γραφεται τουτο στα πρακτικα. Η επιτροπη
συνεχιζει να συνεδριαζει δηµοσια και αρχιζει την αποσφραγιση των φακελλων των
προσφορων κατα σειρα επιδοσεως και αναγραφονται στο πρακτικο τα εγγραφα και
δικαιολογητικα που βρισκονται σε καθε φακελλο περιληπτικα ετσι ωστε να τ'ακουν
ολοι οι ενδιαφεροµενοι.
Ο φακελλος της οικονοµικης προσφορας παραµενει σφραγισµενος και
γραφεται επ'αυτου ο αυτος µε κεινον του εξωτερικου φακελλου αυξοντας αριθµος.
Μετα την καταγραφη των δικαιολογητικων ολων των προσφορων οι
παρισταµενοι στην αιθουσα του διαγωνισµου εξερχονται και η συνεδριαση
συνεχιζεται µυστικη.
Η επιτροπη στη συνεχεια και σε µυστικη συνεδριαση ελεγχει τα
δικαιολογητικα συµµετοχης και αποφασιζει ποιες προσφορες γινονται δεκτες και
ποιες απορριπτονται.
Κατοπιν η συνεδριαση γινεται δηµοσια και ο προεδρος ανακοινωνει ποιοι
αποκλειονται και για ποιους λογους και τους καλει να παραλαβουν τα σχετικα
εγγραφα της προσφορας τους µε τον σφραγισµενο φακελλο της οικονοµικης
προσφορας.
Στη συνεχεια ορίζεται η ηµεροµηνία αποσφράγισης των οικονοµικών
προσφορων εκεινων που εγιναν δεκτες στο διαγωνισµο και ανακοινωνεται στους
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µειοδότες που παρίστανται. Οσοι δεν παρίστανται ενηµερώνονται γραπτώς µε
ΦΑΞ.
Οσες προσφορες δεν φερουν την υπογραφη του διαγωνιζοµενου η δεν ειναι
συµφωνες µε τους ορους της διακηρυξης απορριπτονται.
Επισης απορριπτονται οι προσφορες που ειναι αοριστες και δεν µπορουν να
εκτιµηθουν η σε καποιο σηµειο δεν ειναι συµφωνες προς τους ορους της
διακηρυξης.
Οι προσφορες και τα απαιτουµενα δικαιολογητικα συµµετοχης στο
διαγωνισµο µονογραφονται κατα την διενεργεια αυτου από ολα τα µελη της
επιτροπης.
Κατοπιν ακολουθειται η νοµιµος διαδικασια για την εγκριση του
αποτελεσµατος του διαγωνισµου.
Α ρ θ ρ ο 6ο
Εγγυηση καλης εκτελεσης
Προ της υπογραφης της συµβασεως ο αναδοχος οφειλει να καταθεσει
εγγυηση καλης εκτελεσης συµφωνα µε το αρθρο επτα (7) της γενικης συγγραφης
υποχρεωσεως της µελετης.

Α ρ θ ρ ο 7ο
Τιµες προµηθειας - Κρατησεις
Οι τιµες της προµηθειας θα δοθουν σε ΕΥΡΩ για ελευθερη παραδοση στον
∆ήµο Χερσονήσου Ο αναδοχος της προµηθειας βαρυνεται µε τις νοµιµες
κρατησεις.
Ο Φ.Π.Α. βαρυνει τους Ο.Τ.Α. / Ν.Π.∆.∆.
Α ρ θ ρ ο 8ο
Γλωσσα συνταξεως των προσφορων
Οι προσφορες θα ειναι συνταγµενες εξ ολοκληρου στην Ελληνικη γλωσσα η
στην Αγγλικη απο τον οικο µε µεταφραση στην Ελληνικη.
Α ρ θ ρ ο 9ο
Χρονος εγγυησεως
Ο χρονος εγγυησεως καλης λειτουργιας, των υπο προµηθεια ειδών, θα
καθοριζεται στις προσφορες των διαγωνιζοµενων. Ο χρονος αυτος αρχιζει απο την
ηµεροµηνια προσωρινης παραλαβης απο την αρµοδια προς τουτο επιτροπη. Κατα
τον χρονο εγγυησεως ο προµηθευτης υποχρεωνεται µε δικη του δαπανη να
αντικαταστησει καθε ανταλλακτικο που θα παρουσιασει βλαβη η φθορα λογω
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κακης ποιοτητας η κακης συναρµολογησεως και να επισκευασει καθε βλαβη απο
οµοια αιτια.
Ο χρονος εγγυησεως καλης λειτουργιας δεν µπορει να ειναι µικροτερος του
ενος ετους.
Σε περίπτωση που ο προµηθευτης παραληψει ή αµελησει να προβει στις
ανωτερω ενεργειες,τοτε κανει τουτο ο ∆ηµος σε βαρος και για λογαριασµο του
προµηθευτη.
Α ρ θ ρ ο 10ο
∆ασµοι εισαγωγης
Οι διαγωνιζοµενοι πρεπει να εχουν υποψη τους οτι ο ∆ήµος απαλλασεται
της καταβολης δασµων κατα τον εκτελωνισµο του µηχανηµατος. Κατοπιν αυτου η
τιµη αυτου δεν θα επιβαρυνθει µε αντιστοιχο ποσο δασµων εισαγωγης και
εποµενως οι τιµες δεν θα περιλαµβανουν κονδυλια που αντιστοιχουν σε δασµους.
Η σχετικη ατελεια θα προσκοµισθει στο τελωνειο µε µεριµνα του ∆ήµου.
Εαν για καποιο λογο δεν µπορει να χορηγηθει ατελεια δασµων εισαγωγης ο
∆ήµος θα καταβαλλει αυτους επι πλεον της συµβατικης αξιας της προµηθειας.
Α ρ θ ρ ο 11ο
Υποβολη τευχους τεχνικης περιγραφης
Με την προσφορα οι διαγωνιζοµενοι πρεπει να υποβαλλουν ειδικο τευχος
τεχνικης περιγραφης στο οποιο θα διδεται σαφης περιγραφη για το προσφεροµενο
και προσπεκτους τεχνικων στοιχειων του οικου κατασκευης.
Οποια προσφορα δεν συνοδευεται απο το τευχος αυτο η συνοδευεται απο
το τευχος µε ασαφεις η ελλειπεις τεχνικες περιγραφες µπορει να απορριφθει,
αναλογα µε τις ελλειψεις η ασαφειες.
Α ρ θ ρ ο 12ο
Ληψη Πληροφοριων - ∆ηµοσιευση
Αντιγραφο της διακηρυξης αυτης θα είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του
∆ήµου www.hersonisos.gr και στα γραφεια του φορέα και θα βρισκεται στη
διαθεση των ενδιαφεροµενων κατα τις εργασιµες ηµερες και ωρες.
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ΡΕΕΩ
ΩΣΣΕΕΩ
ΩΝ
Ν
Άρθρο 1ο
Αντικείµενο της προµήθειας
Η

συγγραφή

αυτή

αφορά

στην

Προµήθεια

µέσων

ατοµικής

προστασίας εργαζοµένων
Α ρ θ ρ ο 2ο
∆ιαταξεις που ισχυουν
Η διενεργεια του διαγωνισµου και η εκτελεση της προµηθειας γινονται
συµφωνα µε τις διαταξεις:
α) Της υπ.αριθµ.11389/93 Υπ.Αποφ."Ενιαιος κανονισµος προµηθειων
οργανισµων τοπικης αυτοδιοικησης", της 26625/31-5-93 αποφ.ΥΠΕΣ, του
Ν.1797/88, του Ν.2000/91 καθως και των εκτελεστικων πραξεων τους.
β) Του εν ισχυει ∆.Κ.Κ.εφ'οσον δεν αντικειται στα παραπανω.
Α ρ θ ρ ο 3ο
Συµβατικα τευχη
Συµβατικα τευχη κατα σειρα ισχυος ειναι:
α) Η διακηρυξη του διαγωνισµου
β) Το τιµολογιο προσφορας του αναδοχου
γ) Ο Προυπολογισµος προσφορας του αναδοχου
δ) Τα τεχνικα στοιχεια (τεχνικη περιγραφη) της προσφορας του αναδοχου
Α ρ θ ρ ο 4ο
Τροπος εκτελεσης της προµηθειας
Η εκτελεση της προµηθειας αυτης θα πραγµατοποιηθει µε προχειρο
διαγωνισµο µε τους ορους που θα καθορισει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου
Χερσονήσου κατα τις διαταξεις των αρθρων 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22 της Υπ.Αποφ.11389/93
Σε περιπτωση που η αξια (χωρις ΦΠΑ) του δηµοπρατουµενου αντικειµενου
υπερβαινει τα 200.000 ECU, η διακηρυξη πρεπει να δηµοσιευθει στην επισηµη
εφηµεριδα των Ε.Κ.
Α ρ θ ρ ο 5ο
Η δαπάνη δηµοσίευσης της προκυρηξης βαραίνει τον ανάδοχο, από
4/9/2009, σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163.

5

Α ρ θ ρ ο 6ο
Ανακοινωση κατακυρωσης - αναθεσης / Συµβαση
Στον προµηθευτη στον οποιο εγινε κατακυρωση η αναθεση προµηθειας
αποστελλεται σχετικη ανακοινωση οπως οριζεται στο Αρθ.24 της
Υπ.Αποφ.11389/93. Με την αποστολη της ανακοινωσης η συµβαση θεωρειται οτι
συναφθηκε και ο προµηθευτης υποχρεουται να προσελθει µεσα σε δεκα (10)
ηµερες απο την ηµεροµηνια κοινοποιησης της ανακοινωσης, για την υπογραφη της
σχετικης συµβασης κατα τα λοιπα οπως στο ανωτερω Αρθρο οριζονται.
Μετα την ανακοινωση κατακυρωσης η συµβαση καταρτιζεται από τον ΟΤΑ
που υπογραφεται και απο τα δυο συµβαλλοµενα µερη, οπως οριζεται µε το Αρθρο
25 της Υπ.Αποφ. 11389/93.
Α ρ θ ρ ο 7ο
Εγγυηση καλης εκτελεσης της συµβασης
Η εγγυηση καλης εκτελεσης της συµβασης καθοριζεται σε 10% επι του
προυπολογισµου της προµηθειας. Παρεχεται δε µε εγγυητικη επιστολη οπως
οριζεται απο το Αρ.26 της Υπ.Απ.11389/93.
Η εγγυηση καλης εκτελεσης της συµβασης επιστρεφεται στον αναδοχο της
προµηθειας µετα την παραλαβη απο αρµοδια επιτροπη.
Α ρ θ ρ ο 8ο
Χρονος εγγυησης
Ο χρονος εγγυησης µετα την παροδο του οποιου ενεργειται η οριστικη
παραλαβη µετρουµενος απο της ηµεροµηνιας της υπογραφης της συµβασης θα
καθορισθει µε την προσφορα των διαγωνιζοµενων και ο χρονος δεν δυναται να
ειναι µικροτερος του ενος (1) ετους.
Α ρ θ ρ ο 9ο
Εκπτωση του αναδοχου
Εφοσον υπαρξει αδικαιολογητος υπερβαση της συµβατικης προθεσµιας
εκτελεσης της προµηθειας η ο αναδοχος δεν συµµορφωνεται προς τις καθε ειδους
υποχρεωσεις του, µπορει να κηρυχθει εκπτωτος συµφωνα µε τις διαταξεις του
Αρθρ.35 της Υπ.Αποφ. 11389/93.
Α ρ θ ρ ο 10ο
Πληµµελης κατασκευη
Εαν η κατασκευη και η λειτουργια του υπό προµήθεια είδους, δεν ειναι
συµφωνα µε τους ορους της συµβασης, ή εµφανιζει ελαττωµατα ή κακοτεχνιες, ο
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αναδοχος υποχρεουται να αποκαταστησει η βελτιωσει αυτες, συµφωνα µε τις
ισχυουσες διαταξεις.

Α ρ θ ρ ο 11ο
Φοροι,τελη,κρατησεις
Ο αναδοχος υποκειται σε ολους τους βασει των κειµενων διαταξεων φορους
τελη και κρατησεις που θα ισχυουν κατα την ηµερα της διενεργειας του
διαγωνισµου. Ο ΦΠΑ βαρυνει τους Ο.Τ.Α.
Α ρ θ ρ ο 12ο
Παραλαβη Υλικων
Η παραλαβη, των υπο προµηθεια ειδών, θα γινει απο επιτροπη παραλαβης
συµφωνα µε τον τροπο και κατα τον χρονο που οριζεται απο τη συµβαση. Η
επιτροπη συγκροτειται για τη συγκεκριµενη καθε φορα προµηθεια, µε αποφαση
του ∆ηµοτικου η Κοινοτικου Συµβουλιου και σ'αυτην οριζεται και ο προεδρος
της,κατα τα λοιπα οπως οριζονται απο το Αρθρο 28 της Υπ.Αποφ.11389/93.
Η παραλαβη των υλικων και η εκδοση των σχετικων πρωτοκόλλων
παραλαβης πραγµατοποιειται µεσα απο τον οριζοµενο απο την συµβαση χρονο,
κατα τα λοιπα οπως το Αρθρ.29 της Υπ.Αποφ.11389/93 οριζεται.
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ΕΕΙΙ∆
∆ΙΙΚ
ΚΗ
Η ΣΣΥ
ΥΓΓΓΓΡ
ΡΑ
ΑΦ
ΦΗ
ΗΥ
ΥΠ
ΠΟ
ΟΧ
ΧΡ
ΡΕΕΩ
ΩΣΣΕΕΩ
ΩΝ
Ν
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο Προµήθειας
Με την µελέτη αυτή προβλέπεται η Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας
εργαζοµένων, για να καλυφθούν ανάγκες του ∆ήµου Χερσονήσου.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες δατάξεις
Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις:
α) Του ισχύοντος ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικος.
β) Αποφ. ΥΠΕΣ 11389/93
ΑΡΘΡΟ 3ο
Τεχνικές Προδιαγραφές
∆ερµατοπάνινα γάντια
Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς
µηχανικούς κινδύνους (τριβές, συµπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον όπως
εργαζόµενοι σε απορριµµατοφόρα, οικοδόµοι, σε κήπους,µηχανοτεχνίτες,
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20.25cm πάχος 1 .1,2 mm To εµπρός µέρος
γαντιού και τα δάκτυλα από βόειοδέρµα και το πίσω µέρος από βαµβακερό
ύφασµα µε ελαστική ταινία σύσφιξης.
Πρότυπα ΕΝ 388, 420 µε επίπεδα µηχανικών αντοχών
• 2 (τριβή)
• 1 (κοπή µε λεπίδα)
• 2 (διάσχιση)
• 2 (διάτρηση)
Σήµανση:
• CE
• Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
• Εικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 2, 1, 2, 2
Εναλλακτικά µπορεί να επιλεγούν γάντια µε ενίσχυση απόδεύτερο στρώµα
δέρµατος στο εµπρός µέρος της παλάµης που θα έχουν µεγαλύτερα επίπεδα
µηχανικών αντοχών αλλά θα είναι πιο δύσχρηστα.
Γάντια από PVC
Πεδίο χρήσης: Όταν απαιτείται προστασία από χηµικούς, µηχανικούς και
βιολογικούς κινδύνους, όπως εργαζόµενοι σε απορριµµατοφόρα (εναλλακτική
λύση), σε καθαρισµούς κάδων, σε νεκροταφεία.
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm πάχος 1 mm
Υλικό κατασκευής PVC και εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό.
Ελάχιστα επίπεδα µηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1, που σηµαίνει:
• 3 (τριβή)
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• 1 (κοπή µε λεπίδα)
• 2 (διάσχιση)
• 1 (διάτρηση)
Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374
Σήµανση:
• CE
• Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
• Εικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,1
• Εικονόσηµο προστασίας από χηµικές ουσίες και µικροοργανισµούς
Γάντια από νιτρίλιο
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτείται προστασία από ισχυρά χηµικά ή
µικροοργανισµούς όπως στην καθαριότητα και σε ψεκασµούς.
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm. Πάχος 0,5 mm. Υλικό κατασκευής νιτρίλιο
µε εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό.
Ελάχιστα επίπεδα µηχανικών αντοχών 3,1,0,1 , που σηµαίνει:
• 3 (τριβή)
• 1 (κοπή µε λεπίδα)
• 1 (διάτρηση)
Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374σ
Σήµανση:
• CE
• Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
• Εικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,Χ,1
• Εικονόσηµα προστασίας από χηµικές ουσίες και µικροοργανισµούς
Γάντια από ύφασµα και νιτρίλιο
Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες το εµπρός µέρος της παλάµης µπορεί να
εκτεθεί σε χηµικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον όπως στα συνεργεία συντήρησης
σε υγρό περιβάλλον, σε υδραυλικούς και σε βαφές.
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20.25cm Εµπρός µέρος παλάµης από νιτρίλιο
ώστε να προστατεύει από χηµικές ουσίες ενώ το πίσω από ύφασµα ώστε να είναι
πιο εύχρηστο.
Ελάχιστα επίπεδα µηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 2.
• 3 (τριβή)
• 1 (κοπή µε λεπίδα)
• 2 (διάσχιση)
• 2 (διάτρηση)
Πρότυπα ΕΝ 388, 420
Σήµανση:
• CE
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
• Εικονόσηµο για προστασία από µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 2, 2
Γάντια ελαστικά µιας χρήσης
Πεδίο χρήσης: για αντιµετώπιση χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών.
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Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm Κατασκευή από νιτρίλιο. Είναι µίας
χρήσης και δεν έχουν σηµασία οι µηχανικές αντοχές.
Είναι συσκευασµένα σε κουτιά ανά 100 ή 200 τεµάχια.
Πρότυπα ΕΝ 374
Σήµανση:
• CE
• Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
• Εικονόσηµο προστασίας από χηµικές ουσίες και µικροοργανισµούς
Γάντια µονωτικά
Πεδίο εφαρµογής. Εργασίες σε χαµηλή τάση.
Χαρακτηριστικά: Μήκος 30cm. Κατασκευή από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές.
Πρότυπο ΕΝ 60903
Σήµανση:
• CE
• Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθµός σειράς
• 00 (Προστασία µέχρι 500V)
• RC (αυξηµένη µηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον,οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος)
• Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης
• Έτος και µήνας κατασκευής.
• Σήµα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC) Σηµειώνεται ότι η κλάση αφορά
στην τάση εργασίας από την οποία προστατεύουν τα γάντια. Αν χρησιµοποιηθούν
για προστασία από µέση τάση τότε πρέπει να επιλεγούν γάντια κλάσης 2 τα οποία
είναι πιο χοντρά αλλά προορίζονται µόνο για χειρισµούς και όχι για εργασία
Γυαλιά µάσκα (goggles)
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χηµικές ουσίες (υγρές ή
σκόνες) ή και από µηχανικούς κινδύνους (τροχός, τόρνος κα)
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, αρκετά µεγάλος που να µην εµποδίζει την
ορατότητα µε αντιθαµβωτική επένδυση, µε αντοχή έναντι τριβής πλαίσιο στήριξης
του οπτικού δίσκου µε ιµάντα στερέωσης και προσαρµογής στο κεφάλι και οπές
έµµεσου αερισµού.
Πρότυπα ΕΝ 166
Σήµανση:
• Στο πλαίσιο:
• CE
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.
• Β Μηχανική αντοχή
• 3 Προστασία από υγρές χηµικές ουσίες.
• 4 προστασία από σκόνη.
• Στον οπτικό δίσκο:
• 1 Οπτική κλάση
• Β Μηχανική αντοχή
• Κ προστασία έναντι τριβής
• Ν Αντιθαµβωτική επένδυση
• 9 προστασία από λειωµένα µέταλλα.
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Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε ένας τύπος µε τα προαναφερθέντα
χαρακτηριστικά είτε δύο ο ένας για προστασία από χηµικές ουσίες (δεν είναι
απαραίτητοι οι κωδικοί 9 και Β) και άλλος για µηχανικούς κινδύνους (δεν είναι
απαραίτητοι οι κωδικοί 3 και 4 στο πλαίσιο)
Γυαλιά Προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς µήνες.
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, µε προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας,
επαρκή µηχανική αντοχή, µε αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης
ρυθµιζόµενου µήκους για καλύτερη προσαρµογή.
Πρότυπα ΕΝ 166,169
Σήµανση:
• Στους βραχίονες:
• CE
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.
• F Μηχανική αντοχή
• Στον οπτικό δίσκο:
• 1 Οπτική κλάση
• 6_2 ή 6.2,5 που συµβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής
ακτινοβολίας, συµπεριλαµβανοµένου του υπέρυθρου φάσµατος.
• F Μηχανική αντοχή.
• Κ προστασία έναντι τριβής.
Εναλλακτικά µπορεί να υπάρχει στους οπτικούς δίσκους ή σήµανση 5_2 ή 5.2,5
που σηµαίνει ότι δεν απορροφάται το υπέρυθρο φάσµα της ακτινοβολίας. Αυτό
δεν έχει µεγάλη επίδραση στην προστασία και καθιστά τα γυαλιά πιο οικονοµικά.
Ποδιές συγκολλητών
Η σήµανση του θα είναι
• Το σύµβολο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο (8)
• Η µηχανική αντοχή θα είναι επιπέδου κρούσης χαµηλής ενέργειας, τουλάχιστον
(σύµβολο F).
2. Κράνος µε ενσωµατωµένο ασττίδιο
Η διάταξη θα αποτελείται από:
• Κράνος προστασίας.
• Ενσωµατωµένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο στο εσωτερικό του
κράνους το οποίο θα είναι δυνατό να κατεβαίνει και να καλύπτει το πρόσωπο του
χρήστη.
• ∆ιάταξη χειρισµού µέσω της οποίας ο χρήσιης θα ανεβάζει ή θα κατεβάζει το
ασπίδιο κατά την κρίση του. Η διάταξη θα φέρει τη σήµανση CE, θα ακολουθεί τις
προβλέψεις του ΕΝ 379 (κράνος) και ΕΝ 166, 167 και 168 (ασπίδιο) µε τα εξής
χαρακτηριστικά:
Μάσκα ηµίσεως προσώπου
Χαρακτηριστικά:
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Κυρίως µάσκα από συνθετικό υλικό µε ιµάντες προσαρµογής που θα καλύπτουν
µύτη, στόµα και πηγούνι. Είναι προτιµότερη µάσκα µε διπλά φίλτρα, ως πιο άνετη
Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι
Α1 Ρ3 (χρώµατος καφέ και λευκού) που παρέχει προστασία από οργανικά αέρια
και ατµούς και σωµατίδια ή Α2 Ρ3 εφόσον διαθέτει η κατασκευαστική εταιρεία.
Πρότυπα: ΕΝ 140 για τη µάσκα και ΕΝ 141 για φίλτρα
Σήµανση: Η µάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωµένα τα εξής:
• CE
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και
ηµεροµηνία λήξης).
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης
• Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωµατικός κώδικας (καφέ και άσπρο)
Ανακλαστικά γιλέκα
Πεδίο χρήσης: Σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούµενα οχήµατα
(απορριµµατοφόρα, καθαρότητα).
Χαρακτηριστικά
Γιλέκο µε έντονα διακρινόµενο χρώµα µε δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό
αντανακλαστικό υλικό.Ως υλικό κατασκευής του γιλέκου είναι προτιµότερο βαµβάκι
(15%) και πολυεστέρας (85%) για καλύτερο συνδυασµό άνεσης και µηχανικών
αντοχών.
Πρότυπα ΕΝ 340, 471
Σήµανση:
• CE
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
• Εικονόσηµο για αντανακλαστικές ενδυµασίες και οι κωδικοί 2, 2
Στολές προστασίας από χηµικά
Πεδίο χρήσης: Σε ψεκασµούς, βαφές.
Χαρακτηριστικά:
Ενιαίες στολές (garment) από Tyvek ή ισοδύναµα υλικά που προστατεύουν από
πιτσιλίσµατα χηµικών ουσιών και σκόνες ενώ παράλληλα επιτρέπουν την
αναπνοή του δέρµατος.
Πρότυπα ΕΝ 340, 463
Σήµανση:
• CE
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος
κατασκευής
• Εικονόσηµο προστασίας από πιτσιλίσµατα χηµικών ουσιών.
Κωδικοί 4 προστασία από αερολύµατα (spray) 5 προστασία από σκόνες 6
προστασία από πιτσιλίσµατα υγρών ουσιών
Γαλότσες.
Πεδίο χρήσης: εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειµερινούς µήνες.
Χαρακτηριστικά:
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Αδιάβροχη µπότα από συνθετικό υλικό µε αντιολισθητική σόλα προστατευτικά
δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης.
Πρότυπο ΕΝ 344, 345
Σήµανση:
• CE
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, µέγεθος
• Το σύµβολο S5 που συµβολίζει
• Προστασία δακτύλων
• Απορρόφηση µηχανικής ενέργειας στη φτέρνα
• Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού
• Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης
• Αντιστατικές ιδιότητες
Σε ό,τι αφορά τους καθαρισµούς κάδων τα ίδια χαρακτηριστικά αλλά τύπου Ε
(σκάφανδρο)
Άρβυλα ασφαλείας
Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες
Χαρακτηριστικά:
Ηµιάρβυλο, µε ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, µε προστατευτικό κάλυµµα
δακτύλων και αντιολισθητική σόλα.
Πρότυπο ΕΝ 344, 345
Σήµανση:
• CE
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, µέγεθος
• Το σύµβολο S3 που συµβολίζει
• Προστασία δακτύλων
• Απορρόφηση µηχανικής ενέργειας στη φτέρνα
• Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού
• Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης
• Αντιστατικές ιδιότητες
• στη σόλα oil resistant
Ειδικό για τους ηλεκτρολόγους πρέπει να έχει αντεπεξέλθει τη δοκιµή διηλεκτρικής
αντοχής σε 5kV.
Ωτοασπίδες
Πεδίο χρήσης: Όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 dB(A) υποχρεωτικά και δυνητικά
όπου υπερβαίνει τα 85 dB(A), για οκτάωρη έκθεση του εργαζοµένου
Περιγραφή: Κέλυφος από συνθετικό υλικό και στεφάνη στήριξης στο κεφάλι. Θα
µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ανθιδρωτικές επενδύσεις στους δακτυλίους που
έρχονται σε επαφή µε το έξω τους, για να είναι προεύχρηστες.
Πρότυπο ΕΝ 352 . 1. Αν προσαρµόζονται σε κράνος ΕΝ 352 . 3
Σήµανση: Οι ωτοασπίδες πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωµένα τα εξής:
• CE
• Κωδικό προϊόντος
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. Είναι υποχρεωτική η προσκόµιση από τον
προµηθευτή διαγράµµατος µε την εξασθένιση του ακουόµενου
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ήχου ανά οκτάβα συχνοτήτων. Το διάγραµµα πρέπει να συγκριθεί µε τα
αποτελέσµατα της µέτρησης ώστε η χρήση τους να αντιµετωπίζει το συγκεκριµένο
θόρυβο
Αντανακλαστικοί κώνοι σήµανσης
Οι κώνοι θα χρησιµοποιούνται ως υλικά οδικής σήµανσης, όπου είναι αναγκαίο να
διακόπτεται η κυκλοφορία.Θα είναι πλήρως αντανακλαστικοί (µε εναλλασσόµενους
λευκούς και κόκκινους δακτυλίους).
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής: καουτσούκ
Ύψος: 50 cm
Βάρος: 2,2 . 2,4 Kg
Μορφή: Θα έχουν τετραγωνική βάση σχεδιασµένη µε τρόπο που να επιτρέπει την
απόλυτη ισορροπία Θα είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ο ένας επάνω στον άλλο µε
τρόπο που το συνολικό ύψος να µην υπερβαίνει το 20% του αρχικού. Στο επάνω
µέρος θα υπάρχει οπή για την µεταφορά
και την εναπόθεσή τους.
Χρωµατισµός: Η κόκκινη µη αντανακλαστική επιφάνεια θα ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις του χρωµατοµετρικού συστήµατος της CIE 15,2 (1986) µε πρότυπο
φωτιστικό D 65, γεωµετρία 45/0 µε τις ακόλουθες τιµές συντεταγµένων.
Χρώµα 1 2 3 4 Παρ/ντας Φωτειν/τας β Χ Ψ Χ Ψ Χ Ψ Χ Ψ Κόκκινο 0,690 0,310
0,575 0,316 0,521 0,371 0,610 0,390 > 0,11
Αντανακλαστική µεµβράνη: Η αντανακλαστική µεµβράνη θα είναι τύπου II κατά την
ΥΑ 16832 (ΥΠΕΧΩ∆Ε ΦΕΚ 954 / 86).
Η επικόλληση της µεµβράνης στον κώνο θα είναι σύµφωνη µε το σχέδιο
ευρωπαϊκού προτύπου CEN TC 226 Ν 143 Ε (§7.8) ή ισοδύναµο εθνικό πρότυπο.
Ο κώνος θα ανταποκρίνεται στις µηχανικές αντοχές των § 7.4, 7.5 & 7.6 του
ανωτέρω προτύπου ή άλλου ισοδύναµου προτύπου.Θα έχει έγκριση από αρχή
κράτους µέλους της Ε.Ε.Θα έχει σήµανση στη βάση µε τον κατασκευαστή και τον
αριθµό έγκρισης.
Σετ αδιάβροχα
Οι νιτσεράδες θα ακολουθούν τις προβλέψεις του ΕΝ 343 σε ότι αφορά τις
µηχανικές αντοχές, την αντοχή στο πλύσιµο και τη σήµανση. Τα επίπεδα αντοχών
θα είναι:
• Αδιαβροχοποίηση 3.
• ∆ιαπνοή 3.
Οι υπόλοιπες απαιτήσεις (κλείσιµο µε φερµουάρ ή και velkro, τσέπες εσωτερικές ή
εξωτερικές) πρέπει να καθορισθούν σε συνεννόηση µε τους χρήστες.Θα έχουν
κουκούλα η οποία, όταν δεν χρησιµοποιείται, θα τοποθετείται σε θήκη που θα είναι
στο πίσω µέρος της νιτσεράδας.
Ασπίδιο
Το ασπίδιο θα καλύπτει τις απαιτήσεις του ΕΝ 166 ως εξής:
• Ο βαθµός κλίµακας θα είναι 2 . 1.2 ή 3 . 1.2.
• Η οπτική κλάση θα είναι, το πολύ, 2.
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• Η µηχανική αντοχή θα είναι επιπέδου κρούσης µέσης ενέργειας (σύµβολο Β).
• Θα έχει προστασία έναντι τριβής (σύµβολο Κ) και προστασίας έναντι θάµβωσης
(σύµβολο Ν).
Ασπίδιο προστασίας για κλαδέµατα µε χρήση βενζινοπρίονου.
Πεδίο χρήσης: Σε κλαδέµατα µε χρήση βενζινοπρίονου.
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, µε µεταλλικό πλέγµα. Η προσαρµογή στο κεφάλι
επιτυγχάνεται µε ειδικό στήριγµα.
Πρότυπα ΕΝ 166
Σήµανση:
• Στο στήριγµα:
• CE
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.
• F Μηχανική αντοχή
• Στον οπτικό δίσκο:
• 1 Οπτική κλάση
• F Μηχανική αντοχή
Γυαλιά για οξυγονοκολλητές
Πεδίο χρήσης: Σε συγκολλήσεις µε αέρια.
Χαρακτηριστικά: Γυαλιά τύπου µάσκας που οι έγχρωµοι οπτικοί δίσκοι µπορούν
να ανασηκώνονται (τύπος flip up) όταν δεν γίνεται συγκόλληση
Πρότυπο: ΕΝ 166,175
Σήµανση :
• Στο πλαίσιο :
• CE
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.
• F Μηχανική αντοχή
• Στον οπτικό δίσκο:
• 1 Οπτική κλάση
• 4 έως 8 βαθµός σκίασης
• F Μηχανική αντοχή
Οι έγχρωµοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να µπορούν να αλλάζουν για να
χρησιµοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλογα µε το είδος της εργασίας και την
παροχή αερίου σύµφωνα µε τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ.ΕΝ 169. 1.
Ασπίδιο µε διάταξη προσαρµογής στο κράνος 2. Κράνος µε ενσωµατωµένο
ασπίδιο Η δεύτερη λύση είναι πιο εύχρηστη αλλά και πλέον ακριβή.
1. Ασπίδιο
Το ασπίδιο θα αποτελείται από το πρόθεµα και τη διάταξη προσαρµογής στο
κράνος. Το πρόθεµα θα είναι σχήµατος ορθογώνιου παραλληλόγραµµου µε
στρογγυλεµένες άκρες και θα καλύπτει τις απαιτήσεις του ΕΝ 166 ως εξής:
• Ο βαθµός κλίµακας θα είναι 2 . 1.2 ή 3 . 1.2.
• Η οπτική κλάση θα είναι, το πολύ, 2.
• Η µηχανική αντοχή θα είναι επιπέδου κρούσης χαµηλής ενέργειας, τουλάχιστον
(σύµβολο F).
• Θα έχει προστασία έναντι τριβής (σύµβολο Κ) και προστασίας έναντι θάµβωσης
(σύµβολο Ν).
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• Θα έχει τη σήµανση προστασίας από ηλεκτρικό τόξο (8) Η διάταξη προσαρµογής
του προθέµατος στο κράνος, θα προσαρµόζεται ασφαλώς στη περίµετρο του
κράνους. Θα έχει σύστηµα ανύψωσης για τη ρύθµιση του προθέµατος στο ύψος
που επιθυµεί ο χρήστης και δεν θα έχει µεταλλικά µέρη
Καπέλα
Θα είναι κατασκευασµένα από ψάθα, καλής ποιότητας που δε θα φθείρεται. Θα
είναι πλεκτά µε ενιαία πλέξη.Θα έχουν λάστιχο συγκράτησης και περιµετρική
προέκταση σκίασης τουλάχιστον 10 cm.
Αναπνευστική συσκευή
Πεδίο χρήσης: Μέσο προστασίας έκτακτης ανάγκης (επέµβαση σε πυρκαγιά).
Χαρακτηριστικά: Θα αποτελείται από τη φιάλη υψηλής πίεσης αέρα,τη µάσκα
ολοκλήρου προσώπου, το µειωτήρα πίεσης, τον αεροπνεύµονα, τις
προειδοποιητικές διατάξεις και το σύστηµα ανάρτησης. Το σύστηµα θα λειτουργεί
αποµονώνοντας το χρήστη από τους ρύπους και τρο φοδοτώντας τον µε
πεπιεσµένο αέρα που, µέσω του µειωτήρα και του αεροπνεύµονα, θα έχει µικρή
πίεση ώστε να καθίσταται αναπνεύσιµος.
Πρότυπο ΕΝ 137
Σήµανση:
• CE
• Κωδικός προϊόντος
• Κωδικός εργαστηρίου τυποποίησης
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής αριθµός παρτίδας
Ειδικά η φιάλη πεπιεσµένου αέρα θα φέρει τη σήµανση που απαιτεί η νοµοθεσία.
Επιγονατίδες
Οι επιγονατίδες θα είναι κατασκευασµένες εσωτερικά από υλικό που επιτρέπει την
αναπνοή του δέρµατος και εξωτερικά από υλικό που είναι ανθεκτικό στην τριβή, τις
χηµικές ουσίες, αντιολισθιτικό και εύκαµπτο.
Γάντια συγκολλητών
Πεδίο χρήσης : συγκολλήσεις
Γάντια κατασκευασµένα από΄ειδικά επεξεργασµένο δέρµα µε εσωτερική επένδυση
τα οποία παρέχουν προστασία από µηχανικούς κινδύνους, επαφή µε θερµότητα
και από µικρές εκτοξεύσεις λιωµένων µετάλλων.
Ελάχιστα επίπεδα µηχανικών αντοχών 3,1,2,1.
Ελάχιστα επίπεδα θερµικών αντοχών 3,1,3,1,4, Χ
Πρότυπα ΕΝ 388,420,407
Σήµανση:
• CE
• Οικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,1
• Οικονόσηµο προστασίας από θερµότητα
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής αριθµός παρτίδας
Κράνη προστασίας
Πεδίο χρήσης: σε χώρους που εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα, σε
ηλεκτρολογικές εργασίες, για επίβλεψη έργων (χρωµατισµός ανάλογα µε την
βαθµίδα επίβλεψης) .
Πρέπει να είναι κατασκευασµένα από συνθετικό υλικό.
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Πρότυπο ΕΝ 397
Σήµανση:
• CE
• 440 vac (προστασία από ηλεκτρικό ρεύµα)
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής αριθµός παρτίδας
Μάσκα οξυγονοκόλλησης
Μάσκα ηλεκτροκόλλησης
Μάσκα µιας χρήσεως µε φίλτρο Ρ1
Αδιάβροχες ποδιές
Τα αδιάβροχα θα ακολουθούν τις προβλέψεις του ΑΝ 343 σε ότι αφορά τις
µηχανικές αντοχές, την αντοχή στο πλύσιµο και τη σήµανση. Τα επίπεδα αντοχών
θα είναι :
• Αδιαβροχοποίηση 3
• ∆ιαπνοή 3
Σετ Μονωτικών εργαλείων Ηλεκτρολογικών εργασιών
Ο ANTI∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Οικονοµικών υπηρεσιών

Ιωάννης Θ. Μαστοράκης

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Εθνικό Τυπογραφείο Τεύχος διακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως.
2. Εφηµερίδες Νοµού Ηρακλείου
• Πατρίδα
(ηµερήσια)
• Νέα Κρήτη (ηµερήσια)
• Άποψη του Νότου (εβδοµαδιαία)

1.
2.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου
Φ.Β3
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Μ.Ε.∆.
Ακριβές αντίγραφο
Ο ∆/ντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

Βασιλάκης Νικόλαος
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