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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Μέσων Ατομικής 
Προστασίας (CPV:35810000-5) για τους δικαιούχους υπαλλήλους της Π.Ε. Σερρών, 
προϋπολογισθείσας αξίας 20.219,29 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% ή 24% (κατά 
περίπτωση), σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Σερρών οικ. 
έτους 2021, Κωδ. NUTS:EL526. 
 
     Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών προκειμένου να προχωρήσει στην προμήθεια Μέσων 
Ατομικής Προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους της Π.Ε. Σερρών, σε βάρος των 
πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Σερρών οικ. έτους 2021 
 
και έχοντας υπόψη: 
 
1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
2) Τον Οργανισμό Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ. (Π.Δ.133/2010 ΦΕΚ 226/Α/27- 
12-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
3) Τον Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας… » (ΦΕΚ 143/Α). 
4) Τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147/Α) 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, αρ. 118 «Απευθείας ανάθεση», 
5) την με αρ. 570607(7712)/12-9-2019 (ΦΕΚ 3475/Β/16-9-2019) απόφαση Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. 
περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων « ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», 
6) Την ΚΥΑ 43726/7-6-2019 (ΦΕΚ Β΄2208), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 87669/13-12-2019 
(ΦΕΚ Β΄4584),   
7) Την αρ.46/11/2-8-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΩΞ367ΛΛ-
ΕΝΕ), περί έγκρισης 1ης τροποποίησης προγράμματος εκτελεστέων προμηθειών της Π.Κ.Μ. έτους 
2021, 
8) Το με αρ.πρωτ. 516926(4159)/17-8-2021 έγγραφο του Τμ. Ανθρ.Πόρων & Υποστήριξης της 
Υποδ/νσης Οικονομικού-Ανθρ.Πόρων Π.Ε. Σερρών. 
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9) Το αρ.πρωτ. 517015(4160)/18-8-2021 (ΑΔΑΜ:21REQ009084065) Πρωτογενές Αίτημα του Τμ. 
Προμηθειών Π.Ε. Σερρών κατόπιν του παραπάνω σχετικού εγγράφου του Τμ. Ανθρωπίνων Πόρων 
& Υποστήριξης. 
10) Την αρ. πρωτ. 533836(4261)/25-8-2021 (ΑΔΑ: ΨΖΒΝ7ΛΛ-ΨΒΔ, ΑΔΑΜ:21REQ009117349) 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, που καταχωρήθηκε με α/α 3090 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της ΠΚΜ, 
 
ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν 
ανοιχτής πρόσκλησης προς τους ενδιαφερόμενους και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια Μέσων Ατομικής 
Προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους της Π.Ε. Σερρών.  
     Σύμφωνα με την ΚΥΑ 43726/7-6-2019 (ΦΕΚ Β΄2208), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 
87669/13-12-2019 (ΦΕΚ Β΄4584),  στους δικαιούχους υπαλλήλους, ανάλογα με τον 
κλάδο/ειδικότητα, τον χώρο και το αντικείμενο εργασίας, παρέχονται τα αναγκαία μέσα ατομικής 
προστασίας (ΜΑΠ) CPV:  35810000-5 Ατομικός Εξοπλισμός. 
 

       Οι δικαιούχοι υπάλληλοι της Π.Ε. Σερρών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α                                        ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

1 Δικαιούχοι υπάλληλοι κεντρικού Διοικητηρίου       28 

2 Δικαιούχοι υπάλληλοι Διοικητηρίου τέρμα Ομονοίας (ΔΑΟΚ-ΥΤΕ)       86 

3 Δικαιούχοι υπάλληλοι Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών         4 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ     118 
 

 

Τα προς προμήθεια είδη παρατίθενται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

(ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΤΕΜΑ-

ΧΙΟΥ 

 (ΜΕ ΦΠΑ 

24%) 

ΚΟ-

ΣΤΟΣ 

ΤΕΜΑ

ΧΙΟΥ  

(ΜΕ 

ΦΠΑ  

6%) 

ΤΕΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 
Γάντια από ύφασμα και 

νιτρίλιο 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20-25 εκ., πάχος: 

min 0,5 mm 

Υλικό κατασκευής: παλάμη,  δάχτυλα και αντίχειρας  από 

νιτρίλιο, μανσέτα  και εξωτερικό μέρος  από βαμβακερό 

ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης  στο άνω μέρος  της 

παλάμης  ή ελαστική μανσέτα 

Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα),  2 

(διάσχιση), 2 (διάτρηση) Σήμανση:  CE, 

κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος 

κατασκευής, κωδικοί μηχανικών  αντοχών 3-1-2-2  

εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς  κινδύνους 

Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420 

14 ζεύγος 4,00 4,96  69,44 
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2 
Γάντια ελαστικά μιας 

χρήσης 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20 εκ.,  Μηχανικές αντοχές : 

αδιάφορο αφού είναι μιας χρήσεως Μεγέθη: L- XL , 

Συσκευασία: κουτιά 100 τεμ. Σήμανση:  CE, προμηθευτής, 

κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημα 

προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς,   

ελαφρώς πουδραρισμένα με ταλκ, με σήμανση  CE και 

ελεγμένα σύμφωνα με τις οδηγίες  93/42/ΕΟΚ και 

89/686 ΕΟΚ.  Να πληρούν την Ευρ. Νόρμα ΕΝ 

455-1:2000 (επίπεδο ποιότητας), ΕΝ 455- 

2:2009+Α:2013 (αντοχή – θραύση- μέγεθος- διαστάσεις), 

ΕΝ455-3:2006 (βιολογική ασφάλεια), ΕΝ 455-4:2009 

(προσδόκιμο ζωής όχι μικρότερο από 3 έτη) και ΕΝ-374. 

Κουτί των 100 τεμαχίων. Να είναι πρόσφατης παραγωγής 

και κατά την ημερομηνία παράδοσης να μην έχει 

παρέλθει χρόνος μεγαλύτερος από το ένα τρίτο της 

συνολικής διάρκειας ζωής τους 

43 

 

κουτί 100 

τεμαχίων 
11,32  12,00 516,00 

3 Γάντια από PVC 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.30  εκ., πάχος: 1 mm. 

Υλικό κατασκευής: εξωτερικά  PVC 

(πολυβυνιλοχλωρίδιο ή κοινώς βυνίλιο), εσωτερική  

επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό Μηχανικές αντοχές : 

3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα),  2 (διάσχιση), 1 

(διάτρηση) Σήμανση:  CE, προμηθευτής, κωδικός 

προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών  

αντοχών 3-1-2-1  εικονόσημα προστασίας από 

μηχανικούς  κινδύνους, χημικές ουσίες και 

μικροοργανισμούς Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-374 

28 ζεύγος 2,50 3,10  86,80 

4 Γάντια από νιτρίλιο 

Χαρακτηριστικά: Γάντια  νιτριλίου εξεταστικά για ιατρική 

χρήση,  μιας χρήσης, αμφιδέξια χωρίς λάτεξ, από 

εξαιρετικά απαλό καουτσούκ νιτριλίου,  χωρίς πούδρα. Με 

εσωτερική επένδυση από πολυμερές ώστε  να 

τοποθετούνται πολύ εύκολα και ανάγλυφη επιφάνεια  στην  

περιοχή  των δαχτύλων για τέλεια ικανότητα  σύλληψης. 

Ελαστικά, ανθεκτικά  στο σχίσιμο και ασφαλή. Κατάλληλα 

για άτομα  με υπερευαισθησία στην  πούδρα 

των γαντιών  ή με αλλεργίες  στην  πρωτεΐνη 

του λάτεξ (αλλεργία  τύπου  I). Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό  

πρότυπο EN 374, (Κατ. Ι και ΙΙ) (τύπου Hartmann Peha-

soft fino nitrile). Να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά 

την ημερομηνία παράδοσης να μην έχει παρέλθει χρόνος  

μεγαλύτερος από το ένα τρίτο της συνολικής  διάρκειας 

ζωής τους.  Μήκος περ.30 εκ., πάχος: 0,5 mm. 

Υλικό κατασκευής: εξωτερικά  νιτρίλιο, 

εσωτερική  επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό Μηχανικές 

αντοχές : 3 (τριβή),  1 (κοπή με λεπίδα),  0 (διάσχιση), 1 

(διάτρηση) Σήμανση:  CE, προμηθευτής, κωδικός 

προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών  

αντοχών 3-1-0-1, εικονόσημα προστασίας από 

μηχανικούς  κινδύνους, χημικές ουσίες και 

μικροοργανισμούς Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-

374.1,  ΕΝ-374.2,  ΕΝ-374-3 

22 
κουτί 100 

τεμαχίων 
17,50  18,55 408,10 

5 Γάντια δερματοπάνινα 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20-25 εκ.  Πάχος: 

1-1,2  mm 

Υλικό κατασκευής: παλάμη,  δάχτυλα και αντίχειρας  από 

επεξεργασμένο βόειο δέρμα, μανσέτα  και εξωτερικό  

μέρος  από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία 

σύσφιξης  στο άνω μέρος  της παλάμης 

Επίπεδα μηχανικών  αντοχών : 2 (τριβή), 1 (κοπή με 

λεπίδα),  2 (διάχιση), 2 (διάτρηση) Σήμανση:  CE, 

προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, 

κωδικοί μηχανικών  αντοχών 2-1-2-2, εικονόσημο 

προστασίας από μηχανικούς  κιδύνους Πρότυπα: ΕΝ-

388, ΕΝ-420 

11 ζεύγος 2,20 2,73  30,03 
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6 
Γάντια Μονωτικά 

Ηλεκτρολόγου 

Από φυσικό  latex Διάρκεια ζωής 

2 έτη Μακρυά μανσέτα  

Κατηγορία 0-Χρήση 1000V Test 

στα 5000V 

Αντίσταση RC 

Ευρωπαϊκές  Προδιαγραφές: ΕΝ388 

Ευρωπαϊκές  Προδιαγραφές:ΕΝ 420 

Ευρωπαϊκές  Προδιαγραφές:PR-EN60903:2006 

1 ζεύγος 25,00 31,00  31,00 

7 

 

Μάσκα ημίσεως 

προσώπου με φίλτρα Α1 

Ρ3 ή ισοδύναμα 

φιλτρόμασκα 

Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με 

ιμάντες  προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη  στόμα  και 

πιγούνι. 

Προτιμάται μάσκα με διπλά φίλτρα  (χρώματος καφέ και 

λευκού): Α1Ρ3 (έναντι  οργανικών 

αερίων/ατμών/σωματιδίων και για προστασία σε μικρές 

συγκεντρώσεις ρύπων) ή Α1Ρ3 - εφόσον διαθέτει  η 

κατασκευάστρια εταιρία- έναντι οργανικών  

αερίων/ατμών/σωματιδίων και για προστασία σε μεσαίες 

συγκεντρώσεις ρύπων) 

Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό . 

Σήμανση: η μάσκα και τα φίλτρα  θα πρέπει  

να φέρουν ανεξίτηλα  τυπωμένα τα 

εξής: CE, FF (filtering facepiece), 

κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος 

κατασκευής, ημερομηνία λήξεως φίλτρων, 

Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης, 

χρωματικός κωδικός φίλτρων (καφέ  και 

άσπρο) 

Πρότυπα: ΕΝ-140 για τη μάσκα και 
ΕΝ-141για τα φίλτρα. 

15 τεμάχιο 28,00 34,72  520,80 

8 Μάσκα μιας χρήσεως 

- Να είναι μιας χρήσης 

- Να είναι τριών στρωμάτων (3ply) υποαλλεργικές, 

αδιάβροχες, μη ερεθιστικές  και πολύ άνετες  στην  

αναπνοή. 

- Να αποτελείται από δύο φύλλα μη 

υφασμένου υλικού (non-woven) με προσθήκη, εσωτερικά, 

ειδικού αντιβακτηριδιακού φίλτρου αποδοτικότητας 

μεγαλύτερης από 95%  (BFE 

> 95%). Ο τύπος  του non-woven υλικού είναι 

αρίστης  ποιότητας, χωρίς χνούδι  μη 

ερεθιστικός. 

- Να έχει σχήμα  ορθογωνίου παραλληλογράμμου 

διαστάσεων 18 Χ 9.5 cm περίπου. 

- Να φέρει  παράλληλες πτυχώσεις σε όλο το 

πλάτος  της για καλύτερη  εφαρμογή και την πλήρη  

επικάλυψη  του κάτω μέρους  του προσώπου. 

- Κατά μήκος και στην  επάνω  πλευρά  της μάσκας να 

υπάρχει  εσωτερικό  επιρρίνειο έλασμα,  το οποίο είναι 

επικαλυμμένο με πλαστική  μεμβράνη για να μην 

οξειδώνεται. Το επιρρίνειο  έλασμα  με μικρή πίεση να 

παίρνει το σχήμα  του προσώπου στο ύψος  της 

μύτης. 

- Η μάσκα να στηρίζεται  στο πρόσωπο με δετά  

κορδόνια. 

- Να διαθέτει  CE mark 

- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι 

πιστοποιημένες κατά ISO 9001 

- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα 

πιστοποιητικά 

- Το προς  προμήθεια υλικό να έχει διάρκεια ζωής 

τουλάχιστον δέκα οχτώ  (18)  μήνες από την παράδοση. 

10 
κουτί των 50 

τεμαχίων 
5,00  5,30 53,00 
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9 Μάσκα Φίλτρου  Ρ1 

Χαρακτηριστικά: Μάσκα τύπου  P (έναντι σωματιδίων 

λευκή)  με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης  

τύπου  1 (προστασία από μικρές συγκεντρώσεις ρύπων)  

με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει  μύτη, 

στόμα  και πιγούνι. 

Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό Σήμανση: η μάσκα 

και τα φίλτρα  θα πρέπει  να φέρουν ανεξίτηλα  τυπωμένα 

τα εξής: CE, FF(=Filtering Facepiece)-P1, κατασκευαστής, 

κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, Κωδικός 

Εργαστηρίου Πιστοποίησης. 

24 τεμάχιο 0,90 1,12  26,88 

10 

Μάσκα ολόκληρου 

προσώπου με φίλτρα 

ΑΒΕΚ2 Ρ3 

Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους με τους 

ψεκασμούς στους κήπους, στις απολυμάνσεις και στην 
αποχέτευση. 

Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό 

υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτει 

όλο το πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των 

οφθαλμών. 

Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι το ΑΒΕΚ2 Ρ3 

(χρώματος καφέ, γκρι, κίτρινου, πράσινου και 

λευκού) που παρέχει προστασία από όλους τους 

χημικούς ρύπους σε αέρια μορφή (οργανικά, 

ανόργανα, ατμούς οξέων, αμμωνία) και 

μικροοργανισμούς. 

Πρότυπα ΕΝ 136 για τη μάσκα και ΕΝ 141 ή ΕΝ 

14387 για φίλτρα 

Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν 

ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 

(στα φίλτρα και ημερομηνία λήξης). 
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 

• Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας 

(καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο και άσπρο) 

6 τεμάχιο 125,00 155,00  930,00 

11 
Μάσκα 

ηλεκτροσυγκόλλησης 

Επαναχρησιμοποιούμενη μάσκα από συνθετικό υλικό με 

ιμάντες  προσαρμογής που θα καλύπτει  όλο το πρόσωπο, 

συμπεριλαμβανομένων των οφθαλμών. Πανοραμική 

όραση  με πολυκαρβονικούς φακούς. 

Θα δηλωθούν τα διαθέσιμα  μεγέθη, 

από τα οποία θα επιλεγούν ανάλογα  με τις ανάγκες  

της Π.Κ.Μ. 

Κατάλληλη για συγκόλληση MIG / MAG, 

TIG 

Διαθέτει φίλτρο  που αυτο-σκουρύνει και 5 θέσεις  

προσαρμογής στην  κεφαλή  για μεγαλύτερη άνεση, 

Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ175, να 

ανταπεξέρχεται πλήρως  στις απαιτήσεις ασφάλειας για 

τα μάτια και το πρόσωπο από τις επιβλαβείς  οπτικές  

ακτινοβολίες  και τους άλλους  ειδικούς κινδύνους του 

χειριστή  λόγω συγκόλλησης ή διαδικασίας  κοπής ή 

άλλων σχετικών  τεχνικών. 

Να είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το 

Ευρωπαϊκό  πρότυπα EN379 το οποίο ανήκει σε μια σειρά 

ευρωπαϊκών προτύπων που 

συνέταξε η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  Τυποποίησης (ΟΚΕ), 

εντός  του πεδίου  εφαρμογής της ευρωπαϊκής οδηγίας  για 

τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ). 

1 τεμάχιο 40,00 49,60  49,60 

12 Άρβυλα ασφαλείας 

Χαρακτηριστικά: υπόδημα τύπου Β(=ημιάρβυλο) 1(=από 

δέρμα), αδιάβροχο, από αντιστατικό  υλικό, με ύψος  που 

να προστατεύει τα σφυρά, αβλαβές,  άνετο, σταθερό, με 

προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης  έως 200 J,  με 

κλειστή φτέρνα και τακούνι  απορρόφησης μηχανικής  

ενέργειας, με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και 

αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις. Ειδικά για τους  

ηλεκτρολόγους, το υπόδημα θα πρέπει 

να έχει ανταπεξέλθει τη δοκιμή διηλεκτρικής 

αντοχής 5kV. 

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός 

προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, σύμβολο  

S3. 

Πρότυπα: ΕΝ-344, ΕΝ-345 

69 ζεύγος 65,00 80,60  5.561,40 





 6 

13 Παπούτσια αντιολισθητικά 

Πεδίο χρήσης: στον καθαρισμό εσωτερικών-

εξωτερικών χώρων. 

Χαρακτηριστικά: παπούτσια αντιολισθητικά με 

αποσπώμενο πάτο, ο οποίος απορροφά κραδασμούς 

μέσης ανατομικά, αντιβακτηριδιακά. Από υλικό 

επεξεργασμένο για να απωθεί τα υγρά, χρώμα μαύρο. 

Κορδόνια προαιρετικά. 

ΕΝ ISO 20345 

5 ζεύγος 25,00 31,00  155,00 

14 
Παπούτσια αντιολισθητικά 

και ασφαλείας 

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 

4 ζεύγος 55,00 68,20  272,80 

15 
Παπούτσια Ασφαλείας 

Ηλεκτρολογικά 

Πεδίο χρήσης: Για ηλεκτρολογικές εργασίες 

Χαρακτηριστικά: ίδια με τα παπούτσια ασφαλείας, πλην 

των εξής διαφορών που αποσκοπούν στην επαρκή 
μόνωση του άρβυλου και την ασφάλεια των ίδιων των 

δικαιούχων από το ηλεκτρικό ρεύμα. 

-    Θα πρέπει  να   έχει αντεπεξέλθει τη δοκιμή  

διηλεκτρικής αντοχής σε 5 kV. 

-    Δε  θα φέρουν οποιοδήποτε μεταλλικό ένθετο 

(π.χ. μεταλλικό κάλυμμα προστασίας  δαχτύλων. 

Πρότυπο ΕΝ 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 

• στη σόλα oil resistant 

1 ζεύγος 85,00 105,40  105,40 

16 
Παπούτσια Ασφαλείας 

τύπου Σαμπό 

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες 

Χαρακτηριστικά: Υπόδημα εργασίας αντιολισθητικό, 

(SR)=slip Resistance, ανατομικό, αδιάβροχο, 

προστασία δακτύλων και πέλματος METAL FREE, 

απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα, 

ελαφριά, προστασία της σόλας έναντι 

διάτρησης,αντιστατικό με προδιαγραφές HACCP και 

πάτους αντικαθιστώμενους. 

Πρότυπα: ΕΝ ISO 20345:2004 

Σήμανση: 

• CE 

• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, 

μέγεθος 

5 ζεύγος 30,00 37,20  186,00 
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17 Γαλότσες 

Χαρακτηριστικά: αδιάβροχο υπόδημα τύπου C(=μπότα) 

2(=από συνθετικό υλικό), από αντιστατικό  υλικό, 

αβλαβής,  άνετη,  σταθερή, με προστατευτικό δακτύλων 

έναντι κρούσης έως 200 J,  με κλειστή φτέρνα και 

τακούνι απορρόφησης μηχανικής  ενέργειας, με 

προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και 

αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις  . Σήμανση: CE, 

κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, 

μέγεθος, στη σόλα oil resistant 

Πρότυπα: ΕΝ-344, ΕΝ-345 

40 ζεύγος 30,00 37,20  1.488,00 

18 Φόρμες εργασίας 

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 της Περιφέρειας  εμπρός  και πίσω 

51 τεμάχιο 25,00 31,00  1.581,00 

19 Στολή μελισσοκόμων 

Στολή μελισσοκόμου φόρμα  ολόσωμη με τούλι αερισμού  

στο καπέλο με ρύθμιση  για στερέωση στο κεφάλι κριτς 

κρατς και λάστιχα στα μανίκια φερμουάρ για αφαίρεση 

μάσκας. 

4 τεμάχιο 200,00 248,00  992,00 

20 
Στολές προστασίας από 

χημικά. 

Φόρμα ψεκασμού ετήσια 

Πιστοποιημένη PPE CATEGORY III TYPE 

3/4/5/6 

1 τεμάχιο 
 

15,00 

 

18,60 
 18,60 

21 
Ολόσωμες εξαρτήσεις, 

ανακόπτες, αποσβεστήρες 

Εργασίες σε  ύψος για τις οποίες είναι δύσκολο να  

συναρμολογηθούν ικριώματα. Θα προσφέρουν 

ασφάλεια στους εργαζόμενους  κηπουρούς που 

εργάζονται περιοδικά σε μεγάλο ύψος (π.χ. με γερανό 

με καλαθοφόρο) 

Χαρακτηριστικά: Αποτελούνται από: 
-Ζώνη εργασίας ολόσωμη με φαρδύ ιμάντα μέσης 

για περισσότερη άνεση και 5 σημεία πρόσδεσης. 

Μέρη της ζώνης εργασίας : 

•  Τον ιμάντα της μέσης με τους κρίκους 

ανάρτησης υλικών και 3 μεταλλικούς κρίκους 

πρόσδεσης (D- ring), 

• Τους ιμάντες ποδιών (με ρυθμιστή ύψους στο πίσω 

μέρος (προαιρετικά)  

• Και τον ιμάντα στήθους με 2 μεταλλικούς κρίκους 

πρόσδεσης (D-ring), ένα στο στέρνο και ένα στη πλάτη. 
Πρότυπο 361 

Σήμανση: CE 

• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής 

-Αποσβεστήρας ενέργειας: Ιμάντας ασφαλείας. 

Χρήση για απορρόφηση πτώσεων. Ελαφρύ και 

εύκολο στη χρήση. Με πιστοποιητικό του 

κατασκευαστή. Ισχυρής στατικής αντοχής 

Πρότυπα: EN 355:2002 

Σήμανση: CE 

-Ανακόπτες πτώσης με επανατυλισσόμενο ιμάντα  

ελαφρύ σε μεταλλική ή πλαστική κάσα. Τα 

συστήματα αυτά μπλοκάρουν κατά την πτώση και 

την σταματούν. 

Πρότυπα: EN 360:2002 

Σήμανση: 

• CE 

• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος 

κατασκευής, 

5 τεμάχιο 220,00 272,80  1.364,00 
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22 Παντελόνια εργασίας 

Παντελόνι με τσέπες  που θα φέρει αντανακλαστικές 

ταινίες 2 σε κάθε μπατζάκι και θα πληροί τις εξής 

προδιαγραφές: Βαμβάκι 

100%, Βάρος υλικού 280 gr/m2, Μεγέθη από S-4XL.      

Πρότυπα: ΕΝ 13688  Σήμανση: CE, προμηθευτής, 

κωδικός προϊόντος 

9 τεμάχιο 14,00 17,36  156,24 

23 Μπλουζάκι t-shirt 

Μπλουζάκι μακό, 100%  βαμβακερό το οποίο θα φέρει  

στην πλάτη  του το λογότυπο της περιφέρειας. Σε χρώμα 

το οποίο θα είναι επιλογή  της περιφέρειας. 

Υλικό: Από 

συνθετικό υλικό Πρότυπα: EN 14605 

Σήμανση: 

- CE, 

- Kατασκευαστής, 

- Kωδικός προϊόντος 

- Έτος κατασκευής 

- Εικονόσημο 

9 τεμάχιο 3,00 3,72  33,48 

24 Ανακλαστικά γιλέκα 

Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα   

ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού  φωτισμού, με δύο 

οριζόντιες  λωρίδες από ειδικό ανακλαστικό  υλικό. 

Υλικό κατασκευής: βαμβάκι (15%) και 

πολυεστέρας (85%) 

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος 

κατασκευής, κωδικοί 2-2 (επιφάνεια ανακλαστικού 

υλικού – συντελεστής αντανάκλασης) και εικονόσημο 

για αντανακλαστικές ενδυμασίες 

Πρότυπα: ΕΝ-340, ΕΝ-471 

60 τεμάχιο 3,50 4,34  260,40 

25 Μπουφάν Αδιάβροχο. 

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 

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 

4 τεμάχιο 40,00 49,60  198,40 

26 Νιτσεράδες 

Χαρακτηριστικά: επίπεδα  μηχανικών  αντοχών: 

αδιαβροχοποίηση: 3, διαπνοή  : 3, 

Το σακάκι θα διαθέτει  κουκούλα  η οποία όταν δεν 

χρησιμοποιείται θα τοποθετείται σε θήκη στο πίσω 

μέρος της νιτσεράδας. Θα κλείνει με Velcro ή 

φερμουάρ, ή πρες μπουτόν και θα διαθέτει  τσέπες  

εσωτερικές, εξωτερικές  ή συνδυασμό τους. 

Το παντελόνι  θα διαθέτει  ελαστική  μέση. 

Υλικό κατασκευής: nylon, pvc, polyester, PU 

(πολυουρεθάνη) ή συνδυασμός τους. Σήμανση: 

Εικονόσημα μηχανικών  αντοχών Πρότυπα: ΕΝ-343, 

ΕΝ-340 

4 τεμάχιο 55,00 68,20  272,80 
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27 

 

Ποδιά συγκολλητών 

Από κρούτα  μόσχου 

Να δένει με τιράντες 

Διαστάσεις: 90Χ60 εκ. - 110x70  εκ. - 120x90 εκ. 

Πρότυπα: CE. EN11611:2007 – Class 2 A1 

Προτεινόμενη Χρήση: Κατάλληλο για συγκολλήσεις, 

οξυγονοκολλήσεις κλπ. 

1 τεμάχιο 12,00 14,88  14,88 

28 Αδιάβροχες ποδιές 

Πεδίο χρήσης: πλύσιμο. 

Χαρακτηριστικά: 

Ποδιές από συνθετικό υλικό. Πρότυπα ΕΝ 340, 467 

Σήμανση: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο 

πιστοποίησης, Έτος κατασκευής 

25 τεμάχιο 10,00 12,40  310,00 

29 Ρόμπα (ιατρού) 

Χαρακτηριστικά: 

Κλασσική ιατρική ρόμπα με κολάρο πέτου, μακριά 

μανίκια, 

τρεις τσέπες. 

65% πολυέστερ 35% βαμβάκι  

Χρώμα λευκό 

μεγέθη S-3XL  

EN ISO 13688 

5 τεμάχιο 20,00 24,80  124,00 

30 Ρόμπες υφασμάτινες 

Ρόμπα εργασίας με κολάρο πέτου, μακριά μανίκια 

65% πολυεστέρας  / 35% βαμβάκι, 

μεγέθη S-3XL 

Χρώμα μπλέ 

EN ISO 13688 

34 τεμάχιο 20,00 24,80  843,20 

31 Κράνη 

Υλικό κατασκευής: εξωτερικό  κέλυφος από συνθετικό 

υλικό με οπές αερισμού, ABS σε κίτρινο χρώμα  με 

ενισχυμένο τμήμα  στο σαγόνι και δυνατότητα 

γρήγορης απαλευθέρωσης 

Κεφαλόδεμα: στερεωμένο στο κέλυφος σε 4 σημεία,  

δυνατότητα ρύθμισης  μεγέθους. Κατακόρυφοι ιμάντες  

κεφαλοδέματος από συνθετικές ίνες ή μαλακό 

πλαστικό.   Ρύθμιση ιμάντα αυχένα  με κοχλία μιας 

κίνησης για να ρυθμίζεται  αφού  έχει φορεθεί. 

Ανθιδρωτική επένδυση ιμάντα προσώπου από δέρμα,  

η οποία θα μπορεί να αφαιρείται  για να πλένεται. 

Προστασία  από ηλεκτρικό  ρεύμα: 440 vac Διάρκεια 

ασφαλούς χρήσης: 3-5 χρόνια μετά την ημερομηνία 

κατασκευής 

Σήμανση:  CE, κατασκευαστής, κωδικός 

προϊόντος, έτος   κατασκευής, 

διηλεκτρική  αντοχή: 440 vac, αυτοκόλλητη ετικέτα  

με πληροφορίες ασφαλούς χρήσης, συντήρησης, 

αποθήκευσης. 

Πρότυπα: ΕΝ-397:1995+A1:2000 

47 τεμάχιο 12,00 14,88  699,36 

32 Καπέλο τύπου μπέιζμπολ  

Με επένδυση προστασίας από 65% πολυεστέρα 35%  

νάιλον εσωτερικό προστατευτικό από πλαστικό  τύπου  

ABS αντιιδρωτική μετωπίδα από πολυαιθυλένιο 

προστασία από πτώσεις μικρών αντικειμένων. 

4 τεμάχιο 12,00 14,88  59,52 

33 
Γυαλιά προστασίας από 

ηλιακή ακτινοβολία 

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος:  Υλικό 

κατασκευής: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές  

Οπτική κλάση: κατηγορία  1 (κατάλληλος για 

συνεχή  χρήση) Προστασία  από την ηλιακή 

ακτινοβολία (συμπεριλαμβανομένου του 

υπέρυθρου φάσματος): 6 

Βαθμός απορρόφησης ακτινοβολίας: 2 ή 2,5. 

Αντοχή σε τριβή: κατηγορία  Κ Βραχίονες: ρυθμιζόμενου 

μήκους  για καλύτερη προσαρμογή Μηχανική αντοχή: 

κατηγορία  F (κρούση  χαμηλής  ενέργειας) 

Σήμανση: στους  βραχίονες: CE, 

κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F 

στον οπτικό δίσκο: 1-6_2  (ή 6_2,5)-F_K 

Πρότυπα: ΕΝ-166, ΕΝ-169 

25 τεμάχιο 8,00 9,92  248,00 





 10 

34 Γυαλιά ανοικτού  τύπου 

Πλαστικός σκελετός  με μαλακά επιρρίνεια 

Ρυθμιζόμενο  μήκος βραχίονα   

Πλευρική προστασία ματιών 

Πολυκαρβονικοί  φακοί,  πάχους  2,2 mm Σύμφωνα με 

τις Ευρωπαϊκές  οδηγίες  EN166- EN172 

Προτεινόμενη Χρήση: Προστατεύει τα μάτια 

καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας  σε 

οποιαδήποτε εργασία. 

7 τεμάχιο 8,00 9,92  69,44 

35 Γυαλιά κλειστού  τύπου 

Ευρύς ρυθμιζόμενος ιμάντας 

Ολόπλευρη  όραση 

Συμβατό με μισή μάσκα αναπνοής μισού προσώπου 

Έμμεσος  αερισμός 

Βάρος: 100γρ 

EN166, ΕΝ170, CE – 3,4,B,T,K, N1 * 

2 τεμάχιο 12,00 14,88  29,76 

36 Πυρίμαχες στολές 

Πεδίο χρήσης: ως μέσο προστασίας έκτακτης ανάγκης  

Πυρίμαχη Ολόσωμη Φόρμα εργασίας για την προστασία 

εργαζομένων που εκτίθενται σε θερμότητα. 

πρότυπο EN ISO 11612 

-  Μεγέθη: από S έως XXL 

5 τεμάχιο 70,00 86,80  434,00 

37 Αναπνευστική Συσκευή 

Πεδίο χρήσης: ως μέσο προστασίας έκτακτης ανάγκης 

(π.χ. επέμβαση σε πυρκαγιά). 

Χαρακτηριστικά: Θα αποτελείται από τη φιάλη 

υψηλής πίεσης αέρα, τη μάσκα ολόκληρου προσώπου, 

το μειωτήρα πίεσης, τον αεροπνεύμονα, τις  

προειδοποιητικές διατάξεις και στο  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. 

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος 

κατασκευής, αριθμός παρτίδας, Κωδικός 

Εργαστηρίου Τυποποίησης. Ειδικά η φιάλη 

πεπιεσμένου αέρα θα φέρει τη σήμανση που απαιτεί η 

νομοθεσία. 

Πρότυπα: ΕΝ-137 

5 τεμάχιο 300,00 372,00  1.860,00 

38 Μονωτικά εργαλεία 

Πεδίο χρήσης: για τους ηλεκτρολόγους  

Χαρακτηριστικά: μονωτικά εργαλεία για τις 

ηλεκτρολογικές εργασίες σε συνδυασμό με γάντια. 

Σήμανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, 

αριθμός σειράς, έτος κατασκευής, σήμα Διεθνούς 

Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) Πρότυπα: 

ΕΝ-60900 Ε2 (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία χειρός 

για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόμενου 

ρεύματος και 1500 V συνεχούς ρεύματος). Όλα τα 

παρακάτω εργαλεία θα έχουν μόνωση 1000V:  

Α) ΠΕΝΣΑ κατάλληλη για επιφάνειες σύσφιξης με 

κοπτικές ακμές για μαλακά και σκληρά σύρματα και 

ειδικό εργαλειοχάλυβα, σφυρηλατημένο, σκληρυσμένο 

σε λάδι.  

Β) ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΙΣΙΟ 160ΜΜ επαγγελματικό 

με εργονομική λαβή.  

Γ) ΚΟΦΤΗΣ καλωδίων 160ΜΜ με κοπτικές ακμές 

κατάλληλες για την κοπή μαλακού ή ημίσκληρου 

σύρματος, σύριζη κοπή χωρίς φάλτσο, πρόσθετα 

σκληρυμένες επαγωγικά κόψεις, σκληρότητα κόψεων 

περίπου 58 HRC και διπλό ελατήριο χαμηλής τριβής 

για απαλό άνοιγμα-κλείσιμο .  

Δ) ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙ∆ΙΑ 6 τεμαχίων , καλής ποιότητας 

με γαλβανιζέ στέλεχος με ενισχυμένη μύτη για αντοχή 

και χαμηλά επίπεδα τριβής, Bιομηχανικού βαθμού 

μόνωση 1000V ύστερα από δοκιμαστικούς ελέγχους 

στα 10000V, μηχανική επεξεργασία μύτης για 

εξαιρετική ακρίβεια και γρήγορο βίδωμα και 

στενεμένη μέση λαβής για γρήγορο βίδωμα χαμηλής 

ροπής. 

 

1 σετ 100,00 124,00  124,00 
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39 Ωτοασπίδες  (βύσματα) 

Χαρακτηριστικά: κέλυφος και στεφάνη στήριξης  στο 

κεφάλι με δυνατότητα αυξομείωσης .  Ανθιδρωτικές 

επενδύσεις στους  δακτύλιους που έρχονται  σε επαφή  

με το έξω αυτί για να είναι πιο εύχρηστες. Ο 

προμηθευτής θα πρέπει  να προσκομίσει υποχρεωτικά, 

διάγραμμα  με την εξασθένιση του ακουόμενου ήχου 

ανά οκτάβα συχνοτήτων. Το διάγραμμα  πρέπει  να 

συγκριθεί  με τα αποτελέσματα της μέτρησης ώστε  η 

χρήση  τους  να αντιμετωπίζει  το συγκεκριμένο θόρυβο. 

Υλικό κατασκευής: κέλυφος από συνθετικό 

υλικό 

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός 

προϊόντος, έτος κατασκευής Πρότυπα: ΕΝ-352-1, 

ΕΝ-352-3 αν προσαρμόζονται σε κράνος. 

6 ζεύγος 1,50 1,86  11,16 

40 Ποδιά σαμαράκι 

Χαρακτηριστικά: 

-   Καπαρντίνα 65% πολυεστέρας/35% βαμβάκι 

(δυνατότητα για 100% βαμβάκι ή διαφορετική 

αναλογία υλικών) βάρος 165gsm (δυνατότητα για 

διαφορετικά βάρη) 

- 1 μικρή τσέπη στήθους ψηλά αριστερά, ιδανικό 

σημείο για λογοτύπηση ( δυνατότητα και για 2 τσέπες 

ψηλά) 

-  1 διπλή τσέπη εμπρός χαμηλά για τοποθέτηση 

αντικειμένων ή εργαλείων 

-  Λαιμόκοψη ‘σαμαράκι’ 

-  Χρώματα: μπλε ρουά με πράσινο ρέλι 

-  Σταθερό κλείσιμο δεξιά και αριστερά 

-  Μεγέθη: από S έως XXL 

2 τεμάχιο 10,00 12,40  24,80 

                                                                              ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΕ € ΑΝΕΥ ΦΠΑ 16.439,56  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ € ΜΕ Φ.Π.Α. 6% ή 24% 20.219,29 

 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών περιγράφονται στη στήλη 3 (τεχνικές 

προδιαγραφές). 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
   Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο πόσο των 20.219,29 €, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.( 6% ή 24%, κατά περίπτωση), ή 16.439,56 € άνευ 
Φ.Π.Α., θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Ε.Φ. 721 και Κ.Α.Ε. 1421.α.01 (Προμήθεια 

ιματισμού, υφασμάτων & συναφών υλικών), του προϋπολογισμού της Π.Ε. Σερρών, οικ. έτους 
2021 και υπάρχει Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 533836(4261)/25-8-2021 (ΑΔΑ: 
ΨΖΒΝ7ΛΛ-ΨΒΔ, ΑΔΑΜ:21REQ009117349), η οποία καταχωρήθηκε με α/α 3090 στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της ΠΚΜ. 
   Κριτήριο Κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει της τιμής. 
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ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και υποχρεωτικά στην Ελληνική 
γλώσσα. Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εναλλακτικών προσφορών. 
 
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος θα περιέχει τρεις 
(3) επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: 
 
 

1) Τον «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος θα περιέχει:  

 
Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς 
τους, οι οικονομικοί φορείς: 
 
α) Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιον από τους ακόλουθους 
λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα, 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές 
εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016 (ποινικό μητρώο), 
β) Δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 
διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ή βρίσκονται σε ανάλογες 
καταστάσεις από παρόμοιες διαδικασίες (Άρθρο 73 παρ.4 περ. β) του Ν.4412/2016) 
γ) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους  που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (Άρθρο 73 παρ.2 περ. α) του Ν.4412/2016) 
δ) Είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. (Άρθρο 73 παρ.2 περ. α) του 
Ν.4412/2016) 
ε) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. (Άρθρο 75 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
στ) δεν ισχύουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 4 περ. α), γ), δ), ε), στ), ζ), η) και θ) 
του Ν.4412/2016 και 
ζ) δεν έχει επιβληθεί σε βάρος τους η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ( άρθρο 74 παρ. 4 του Ν.4412/2016). 
 
 Για τα νομικά πρόσωπα: σε περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση αφορά 
τους διαχειριστές και σε περίπτωση  ΑΕ τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Δ.Σ. 
 
 
     Τα παρακάτω αποδεικτικά:  
α) Ποινικό Μητρώο (τα νομικά πρόσωπα: σε περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ για τους διαχειριστές 
και σε περίπτωση  ΑΕ για τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Δ.Σ.),  
β) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, που εκδίδεται από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο, περί μη πτώχευσης και μη υπαγωγής σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί 
σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία,  (Άρθρο 73 παρ.4 περ. β) του 
Ν.4412/2016),  
γ) ασφαλιστική ενημερότητα, (Άρθρο 73 παρ.2 περ. α) του Ν.4412/2016),  
δ) φορολογική ενημερότητα (Άρθρο 73 παρ.2 περ. α) του Ν.4412/2016) και  
ε) πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο (Άρθρο 75 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
καθώς και νομιμοποιητικά στοιχεία σύστασης και εκπροσώπησης, σε περίπτωση 
νομικών προσώπων,  
θα προσκομιστούν μόνο από τον οικονομικό φορέα στον οποίο θα ανατεθεί η 
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προμήθεια των Μέσων Ατομικής Προστασίας και πριν την έκδοση απόφασης 
ανάθεσης. 
 
        Σημειώνεται ότι τα πιστοποιητικά της περίπτωσης α) και β) πρέπει να έχουν 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους, των περιπτώσεων γ) και δ) να 
είναι σε ισχύ την ημέρα της υποβολής τους, της περίπτωσης ε) και τα νομιμοποιητικά 
στοιχεία  σύστασης και εκπροσώπησης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους.   
 

 

2)   Τον «ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ο οποίος θα περιέχει: 

 
Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς με την κατάθεση των 
προσφορών τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας 
πρόσκλησης και τηρούνται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρθηκαν ανωτέρω, 
κατ΄ελάχιστον, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των υλικών σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.    
 
 
3) Τον «ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της 
Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου, συμπληρωμένα σύμφωνα με το υπόδειγμα  Οικονομικής 
Προσφοράς του Παραρτήματος. 
   Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες 
τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και το κριτήριο αξιολόγησης 
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 
   Η οικονομική προσφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει την συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
   Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν προσφορές για ένα ή περισσότερα είδη ή για το 
σύνολο των ειδών, όχι όμως για μέρος της ποσότητας ενός συγκεκριμένου είδους.      
   Ο οριστικός ανάδοχος θα κληθεί για την υπογραφή της σύμβασης μετά την προσκόμιση των 
απαραίτητων δικαιολογητικών κατακύρωσης και την έκδοση απόφασης ανάθεσης. 
                                

 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ        ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
   Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στο γραφείο 219 
2ος όροφος, Κ.Καραμανλή 36 Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 2321350357-436 μέχρι και τις 15-9-
2021, ημέρα  Τετάρτη στις 2:30 μ.μ. Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω 
ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επομένως θα απορρίπτονται ως μη κανονικές. 
   Οι προσφορές θα ανοιχτούν δημόσια στα γραφεία της Υποδ/νσης Οικονομικού-Ανθρ. Πόρων 
της Π.Ε. Σερρών στις 16-9-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ.  
   Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών 
www.pkm.gov.gr 
 

                                                                       

                                                       ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
1. Τα ακριβή μεγέθη στα είδη ατομικής προστασίας θα δοθούν στον ανάδοχο 

μετά την κατακύρωση της προμήθειας, αναλυτικά για κάθε είδος. Ο 
ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει δείγματα στα διαθέσιμα μεγέθη 
προκειμένου οι εργαζόμενοι να καθορίσουν πιο είναι το καταλληλότερο για 
τον καθένα από αυτούς. 

http://www.pkm.gov.gr/
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2.  Κάθε εργονομικά εξελιγμένη ή αισθητική βελτίωση στα ΜΑΠ θα γίνεται 
δεκτή με την προϋπόθεση ότι δεν θα αποκλίνει από τα βασικά στοιχεία της 
προαναφερόμενης Τεχνικής Περιγραφής & Προδιαγραφής που αφορούν 
σύμφωνα με Ευρωπαϊκά standards εκφρασμένα κατά ΕΝ. 

3.  Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία μπορούν να υποβάλλουν προσφορά 
για ένα ή περισσότερα είδη ή για το σύνολο των ειδών, όχι όμως για 
μέρος της ποσότητας συγκεκριμένου προϊόντος.   

4.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκή μέσα για την παράδοση 
των ειδών χωρίς να δικαιούται καμιάς από το λόγο αυτό πρόσθετης 
αποζημίωσης. Η υπηρεσία δύναται σε κάθε στιγμή να απαιτήσει από τον 
ανάδοχο την άμεση παράδοση της προμήθειας 

5.  Ο ανάδοχος ευθύνεται προσωπικά αυτός και μόνο σε όλη τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύμβασης, για αποζημιώσεις για ζημιές που θα προκληθούν 
από  τον  ίδιο  τον  ανάδοχο,  το  πάσης  φύσεως  προσωπικό  του,  τα  
μεταφορικά  του  μέσα,  τα μηχανήματα, τα εργαλεία κλπ., σε πρόσωπα 
ή σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, των δήμων κοινοτήτων 
ή τρίτων, αποκλειόμενης ρητά και απόλυτα κάθε ευθύνης του εργοδότη. 

6. Οι ποσότητες των ειδών είναι υπολογισμένες με στοιχεία τα οποία μπορεί 
να μεταβληθούν (π.χ. συνταξιοδοτήσεις, προσλήψεις, μετακινήσεις). Θα 
μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες της   Υπηρεσίας. 
Ειδικότερα για το επιπλέον προσωπικό που τυχόν θα προκύψει, δεν είναι 
υποχρεωμένη  η Αναθέτουσα Αρχή να προβεί στη προμήθεια των 
αντίστοιχων ειδών μέσων ατομικής προστασίας από τον ανάδοχο, εάν δεν 
έχουν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενες συμβάσεις. 

7. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως 31-12-2021. 
8. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στην Π.Ε. Σερρών τμηματικά, κατόπιν 

παραγγελίας προς τον Ανάδοχο και θα παραδίδονται στις υπηρεσίες το 
ανώτερο εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας. 
Παράταση προθεσμίας παρέχεται στον Ανάδοχο κατόπιν εντολής της 
αρμόδιας Δ/νσης. 

 
 

 
 

 
 
 
                                                                      Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών 

 
 

                                                                            Παναγιώτης Σπυρόπουλος 
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                                                         Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

(ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΤΕΜΑ-

ΧΙΟΥ 

 (ΜΕ ΦΠΑ 

24%) 

ΚΟ-

ΣΤΟΣ 

ΤΕΜΑ

ΧΙΟΥ  

(ΜΕ 

ΦΠΑ  

6%) 

ΤΕΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 
Γάντια από ύφασμα και 

νιτρίλιο 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20-25 εκ., πάχος: 

min 0,5 mm 

Υλικό κατασκευής: παλάμη,  δάχτυλα και αντίχειρας  από 

νιτρίλιο, μανσέτα  και εξωτερικό μέρος  από βαμβακερό 

ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης  στο άνω μέρος  της 

παλάμης  ή ελαστική μανσέτα 

Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα),  2 

(διάσχιση), 2 (διάτρηση) Σήμανση:  CE, 

κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος 

κατασκευής, κωδικοί μηχανικών  αντοχών 3-1-2-2  

εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς  κινδύνους 

Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420 

14 ζεύγος     

2 
Γάντια ελαστικά μιας 

χρήσης 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20 εκ.,  Μηχανικές αντοχές : 

αδιάφορο αφού είναι μιας χρήσεως Μεγέθη: L- XL , 

Συσκευασία: κουτιά 100 τεμ. Σήμανση:  CE, προμηθευτής, 

κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημα 

προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς,   

ελαφρώς πουδραρισμένα με ταλκ, με σήμανση  CE και 

ελεγμένα σύμφωνα με τις οδηγίες  93/42/ΕΟΚ και 

89/686 ΕΟΚ.  Να πληρούν την Ευρ. Νόρμα ΕΝ 

455-1:2000 (επίπεδο ποιότητας), ΕΝ 455- 

2:2009+Α:2013 (αντοχή – θραύση- μέγεθος- διαστάσεις), 

ΕΝ455-3:2006 (βιολογική ασφάλεια), ΕΝ 455-4:2009 

(προσδόκιμο ζωής όχι μικρότερο από 3 έτη) και ΕΝ-374. 

Κουτί των 100 τεμαχίων. Να είναι πρόσφατης παραγωγής 

και κατά την ημερομηνία παράδοσης να μην έχει 

παρέλθει χρόνος μεγαλύτερος από το ένα τρίτο της 

συνολικής διάρκειας ζωής τους 

43 

 

κουτί 100 

τεμαχίων 
    

3 Γάντια από PVC 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.30  εκ., πάχος: 1 mm. 

Υλικό κατασκευής: εξωτερικά  PVC 

(πολυβυνιλοχλωρίδιο ή κοινώς βυνίλιο), εσωτερική  

επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό Μηχανικές αντοχές : 

3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα),  2 (διάσχιση), 1 

(διάτρηση) Σήμανση:  CE, προμηθευτής, κωδικός 

προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών  

αντοχών 3-1-2-1  εικονόσημα προστασίας από 

μηχανικούς  κινδύνους, χημικές ουσίες και 

μικροοργανισμούς Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-374 

28 ζεύγος     





 16 

4 Γάντια από νιτρίλιο 

Χαρακτηριστικά: Γάντια  νιτριλίου εξεταστικά για ιατρική 

χρήση,  μιας χρήσης, αμφιδέξια χωρίς λάτεξ, από 

εξαιρετικά απαλό καουτσούκ νιτριλίου,  χωρίς πούδρα. Με 

εσωτερική επένδυση από πολυμερές ώστε  να 

τοποθετούνται πολύ εύκολα και ανάγλυφη επιφάνεια  στην  

περιοχή  των δαχτύλων για τέλεια ικανότητα  σύλληψης. 

Ελαστικά, ανθεκτικά  στο σχίσιμο και ασφαλή. Κατάλληλα 

για άτομα  με υπερευαισθησία στην  πούδρα 

των γαντιών  ή με αλλεργίες  στην  πρωτεΐνη 

του λάτεξ (αλλεργία  τύπου  I). Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό  

πρότυπο EN 374, (Κατ. Ι και ΙΙ) (τύπου Hartmann Peha-

soft fino nitrile). Να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά 

την ημερομηνία παράδοσης να μην έχει παρέλθει χρόνος  

μεγαλύτερος από το ένα τρίτο της συνολικής  διάρκειας 

ζωής τους.  Μήκος περ.30 εκ., πάχος: 0,5 mm. 

Υλικό κατασκευής: εξωτερικά  νιτρίλιο, 

εσωτερική  επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό Μηχανικές 

αντοχές : 3 (τριβή),  1 (κοπή με λεπίδα),  0 (διάσχιση), 1 

(διάτρηση) Σήμανση:  CE, προμηθευτής, κωδικός 

προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών  

αντοχών 3-1-0-1, εικονόσημα προστασίας από 

μηχανικούς  κινδύνους, χημικές ουσίες και 

μικροοργανισμούς Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-

374.1,  ΕΝ-374.2,  ΕΝ-374-3 

22 
κουτί 100 

τεμαχίων 
    

5 Γάντια δερματοπάνινα 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20-25 εκ.  Πάχος: 

1-1,2  mm 

Υλικό κατασκευής: παλάμη,  δάχτυλα και αντίχειρας  από 

επεξεργασμένο βόειο δέρμα, μανσέτα  και εξωτερικό  

μέρος  από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία 

σύσφιξης  στο άνω μέρος  της παλάμης 

Επίπεδα μηχανικών  αντοχών : 2 (τριβή), 1 (κοπή με 

λεπίδα),  2 (διάχιση), 2 (διάτρηση) Σήμανση:  CE, 

προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, 

κωδικοί μηχανικών  αντοχών 2-1-2-2, εικονόσημο 

προστασίας από μηχανικούς  κιδύνους Πρότυπα: ΕΝ-

388, ΕΝ-420 

11 ζεύγος     

6 
Γάντια Μονωτικά 

Ηλεκτρολόγου 

Από φυσικό  latex Διάρκεια ζωής 

2 έτη Μακρυά μανσέτα  

Κατηγορία 0-Χρήση 1000V Test 

στα 5000V 

Αντίσταση RC 

Ευρωπαϊκές  Προδιαγραφές: ΕΝ388 

Ευρωπαϊκές  Προδιαγραφές:ΕΝ 420 

Ευρωπαϊκές  Προδιαγραφές:PR-EN60903:2006 

1 ζεύγος     

7 

 

Μάσκα ημίσεως 

προσώπου με φίλτρα Α1 

Ρ3 ή ισοδύναμα 

φιλτρόμασκα 

Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με 

ιμάντες  προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη  στόμα  και 

πιγούνι. 

Προτιμάται μάσκα με διπλά φίλτρα  (χρώματος καφέ και 

λευκού): Α1Ρ3 (έναντι  οργανικών 

αερίων/ατμών/σωματιδίων και για προστασία σε μικρές 

συγκεντρώσεις ρύπων) ή Α1Ρ3 - εφόσον διαθέτει  η 

κατασκευάστρια εταιρία- έναντι οργανικών  

αερίων/ατμών/σωματιδίων και για προστασία σε μεσαίες 

συγκεντρώσεις ρύπων) 

Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό . 

Σήμανση: η μάσκα και τα φίλτρα  θα πρέπει  

να φέρουν ανεξίτηλα  τυπωμένα τα 

εξής: CE, FF (filtering facepiece), 

κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος 

κατασκευής, ημερομηνία λήξεως φίλτρων, 

Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης, 

χρωματικός κωδικός φίλτρων (καφέ  και 

άσπρο) 

Πρότυπα: ΕΝ-140 για τη μάσκα και 
ΕΝ-141για τα φίλτρα. 

15 τεμάχιο     
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8 Μάσκα μιας χρήσεως 

- Να είναι μιας χρήσης 

- Να είναι τριών στρωμάτων (3ply) υποαλλεργικές, 

αδιάβροχες, μη ερεθιστικές  και πολύ άνετες  στην  

αναπνοή. 

- Να αποτελείται από δύο φύλλα μη 

υφασμένου υλικού (non-woven) με προσθήκη, εσωτερικά, 

ειδικού αντιβακτηριδιακού φίλτρου αποδοτικότητας 

μεγαλύτερης από 95%  (BFE 

> 95%). Ο τύπος  του non-woven υλικού είναι 

αρίστης  ποιότητας, χωρίς χνούδι  μη 

ερεθιστικός. 

- Να έχει σχήμα  ορθογωνίου παραλληλογράμμου 

διαστάσεων 18 Χ 9.5 cm περίπου. 

- Να φέρει  παράλληλες πτυχώσεις σε όλο το 

πλάτος  της για καλύτερη  εφαρμογή και την πλήρη  

επικάλυψη  του κάτω μέρους  του προσώπου. 

- Κατά μήκος και στην  επάνω  πλευρά  της μάσκας να 

υπάρχει  εσωτερικό  επιρρίνειο έλασμα,  το οποίο είναι 

επικαλυμμένο με πλαστική  μεμβράνη για να μην 

οξειδώνεται. Το επιρρίνειο  έλασμα  με μικρή πίεση να 

παίρνει το σχήμα  του προσώπου στο ύψος  της 

μύτης. 

- Η μάσκα να στηρίζεται  στο πρόσωπο με δετά  

κορδόνια. 

- Να διαθέτει  CE mark 

- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι 

πιστοποιημένες κατά ISO 9001 

- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα 

πιστοποιητικά 

- Το προς  προμήθεια υλικό να έχει διάρκεια ζωής 

τουλάχιστον δέκα οχτώ  (18)  μήνες από την παράδοση. 

10 
κουτί των 50 

τεμαχίων 
    

9 Μάσκα Φίλτρου  Ρ1 

Χαρακτηριστικά: Μάσκα τύπου  P (έναντι σωματιδίων 

λευκή)  με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης  

τύπου  1 (προστασία από μικρές συγκεντρώσεις ρύπων)  

με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει  μύτη, 

στόμα  και πιγούνι. 

Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό Σήμανση: η μάσκα 

και τα φίλτρα  θα πρέπει  να φέρουν ανεξίτηλα  τυπωμένα 

τα εξής: CE, FF(=Filtering Facepiece)-P1, κατασκευαστής, 

κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, Κωδικός 

Εργαστηρίου Πιστοποίησης. 

24 τεμάχιο     

10 

Μάσκα ολόκληρου 

προσώπου με φίλτρα 

ΑΒΕΚ2 Ρ3 

Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους με τους 

ψεκασμούς στους κήπους, στις απολυμάνσεις και στην 
αποχέτευση. 

Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό 

υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτει 

όλο το πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των 

οφθαλμών. 

Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι το ΑΒΕΚ2 Ρ3 

(χρώματος καφέ, γκρι, κίτρινου, πράσινου και 

λευκού) που παρέχει προστασία από όλους τους 

χημικούς ρύπους σε αέρια μορφή (οργανικά, 

ανόργανα, ατμούς οξέων, αμμωνία) και 

μικροοργανισμούς. 

Πρότυπα ΕΝ 136 για τη μάσκα και ΕΝ 141 ή ΕΝ 

14387 για φίλτρα 

Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν 

ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 

(στα φίλτρα και ημερομηνία λήξης). 
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 

• Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας 

(καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο και άσπρο) 

6 τεμάχιο     
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11 
Μάσκα 

ηλεκτροσυγκόλλησης 

Επαναχρησιμοποιούμενη μάσκα από συνθετικό υλικό με 

ιμάντες  προσαρμογής που θα καλύπτει  όλο το πρόσωπο, 

συμπεριλαμβανομένων των οφθαλμών. Πανοραμική 

όραση  με πολυκαρβονικούς φακούς. 

Θα δηλωθούν τα διαθέσιμα  μεγέθη, 

από τα οποία θα επιλεγούν ανάλογα  με τις ανάγκες  

της Π.Κ.Μ. 

Κατάλληλη για συγκόλληση MIG / MAG, 

TIG 

Διαθέτει φίλτρο  που αυτο-σκουρύνει και 5 θέσεις  

προσαρμογής στην  κεφαλή  για μεγαλύτερη άνεση, 

Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ175, να 

ανταπεξέρχεται πλήρως  στις απαιτήσεις ασφάλειας για 

τα μάτια και το πρόσωπο από τις επιβλαβείς  οπτικές  

ακτινοβολίες  και τους άλλους  ειδικούς κινδύνους του 

χειριστή  λόγω συγκόλλησης ή διαδικασίας  κοπής ή 

άλλων σχετικών  τεχνικών. 

Να είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το 

Ευρωπαϊκό  πρότυπα EN379 το οποίο ανήκει σε μια σειρά 

ευρωπαϊκών προτύπων που 

συνέταξε η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  Τυποποίησης (ΟΚΕ), 

εντός  του πεδίου  εφαρμογής της ευρωπαϊκής οδηγίας  για 

τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ). 

1 τεμάχιο     

12 Άρβυλα ασφαλείας 

Χαρακτηριστικά: υπόδημα τύπου Β(=ημιάρβυλο) 1(=από 

δέρμα), αδιάβροχο, από αντιστατικό  υλικό, με ύψος  που 

να προστατεύει τα σφυρά, αβλαβές,  άνετο, σταθερό, με 

προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης  έως 200 J,  με 

κλειστή φτέρνα και τακούνι  απορρόφησης μηχανικής  

ενέργειας, με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και 

αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις. Ειδικά για τους  

ηλεκτρολόγους, το υπόδημα θα πρέπει 

να έχει ανταπεξέλθει τη δοκιμή διηλεκτρικής 

αντοχής 5kV. 

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός 

προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, σύμβολο  

S3. 

Πρότυπα: ΕΝ-344, ΕΝ-345 

69 ζεύγος     

13 Παπούτσια αντιολισθητικά 

Πεδίο χρήσης: στον καθαρισμό εσωτερικών-

εξωτερικών χώρων. 

Χαρακτηριστικά: παπούτσια αντιολισθητικά με 

αποσπώμενο πάτο, ο οποίος απορροφά κραδασμούς 

μέσης ανατομικά, αντιβακτηριδιακά. Από υλικό 

επεξεργασμένο για να απωθεί τα υγρά, χρώμα μαύρο. 

Κορδόνια προαιρετικά. 

ΕΝ ISO 20345 

5 ζεύγος     

14 
Παπούτσια αντιολισθητικά 

και ασφαλείας 

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 

4 ζεύγος     
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15 
Παπούτσια Ασφαλείας 

Ηλεκτρολογικά 

Πεδίο χρήσης: Για ηλεκτρολογικές εργασίες 

Χαρακτηριστικά: ίδια με τα παπούτσια ασφαλείας, πλην 

των εξής διαφορών που αποσκοπούν στην επαρκή 
μόνωση του άρβυλου και την ασφάλεια των ίδιων των 

δικαιούχων από το ηλεκτρικό ρεύμα. 

-    Θα πρέπει  να   έχει αντεπεξέλθει τη δοκιμή  

διηλεκτρικής αντοχής σε 5 kV. 

-    Δε  θα φέρουν οποιοδήποτε μεταλλικό ένθετο 

(π.χ. μεταλλικό κάλυμμα προστασίας  δαχτύλων. 

Πρότυπο ΕΝ 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 

• στη σόλα oil resistant 

1 ζεύγος     

16 
Παπούτσια Ασφαλείας 

τύπου Σαμπό 

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες 

Χαρακτηριστικά: Υπόδημα εργασίας αντιολισθητικό, 

(SR)=slip Resistance, ανατομικό, αδιάβροχο, 

προστασία δακτύλων και πέλματος METAL FREE, 

απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα, 

ελαφριά, προστασία της σόλας έναντι 

διάτρησης,αντιστατικό με προδιαγραφές HACCP και 

πάτους αντικαθιστώμενους. 

Πρότυπα: ΕΝ ISO 20345:2004 

Σήμανση: 

• CE 

• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, 

μέγεθος 

5 ζεύγος     

17 Γαλότσες 

Χαρακτηριστικά: αδιάβροχο υπόδημα τύπου C(=μπότα) 

2(=από συνθετικό υλικό), από αντιστατικό  υλικό, 

αβλαβής,  άνετη,  σταθερή, με προστατευτικό δακτύλων 

έναντι κρούσης έως 200 J,  με κλειστή φτέρνα και 

τακούνι απορρόφησης μηχανικής  ενέργειας, με 

προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και 

αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις  . Σήμανση: CE, 

κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, 

μέγεθος, στη σόλα oil resistant 

Πρότυπα: ΕΝ-344, ΕΝ-345 

40 ζεύγος     

18 Φόρμες εργασίας 

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 της Περιφέρειας  εμπρός  και πίσω 

51 τεμάχιο     

19 Στολή μελισσοκόμων 

Στολή μελισσοκόμου φόρμα  ολόσωμη με τούλι αερισμού  

στο καπέλο με ρύθμιση  για στερέωση στο κεφάλι κριτς 

κρατς και λάστιχα στα μανίκια φερμουάρ για αφαίρεση 

μάσκας. 

4 τεμάχιο     

20 
Στολές προστασίας από 

χημικά. 

Φόρμα ψεκασμού ετήσια 

Πιστοποιημένη PPE CATEGORY III TYPE 

3/4/5/6 

1 τεμάχιο     
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21 
Ολόσωμες εξαρτήσεις, 

ανακόπτες, αποσβεστήρες 

Εργασίες σε  ύψος για τις οποίες είναι δύσκολο να  

συναρμολογηθούν ικριώματα. Θα προσφέρουν 

ασφάλεια στους εργαζόμενους  κηπουρούς που 

εργάζονται περιοδικά σε μεγάλο ύψος (π.χ. με γερανό 

με καλαθοφόρο) 

Χαρακτηριστικά: Αποτελούνται από: 
-Ζώνη εργασίας ολόσωμη με φαρδύ ιμάντα μέσης 

για περισσότερη άνεση και 5 σημεία πρόσδεσης. 

Μέρη της ζώνης εργασίας : 

•  Τον ιμάντα της μέσης με τους κρίκους 

ανάρτησης υλικών και 3 μεταλλικούς κρίκους 

πρόσδεσης (D- ring), 

• Τους ιμάντες ποδιών (με ρυθμιστή ύψους στο πίσω 

μέρος (προαιρετικά)  

• Και τον ιμάντα στήθους με 2 μεταλλικούς κρίκους 

πρόσδεσης (D-ring), ένα στο στέρνο και ένα στη πλάτη. 
Πρότυπο 361 

Σήμανση: CE 

• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής 

-Αποσβεστήρας ενέργειας: Ιμάντας ασφαλείας. 

Χρήση για απορρόφηση πτώσεων. Ελαφρύ και 

εύκολο στη χρήση. Με πιστοποιητικό του 

κατασκευαστή. Ισχυρής στατικής αντοχής 

Πρότυπα: EN 355:2002 

Σήμανση: CE 

-Ανακόπτες πτώσης με επανατυλισσόμενο ιμάντα  

ελαφρύ σε μεταλλική ή πλαστική κάσα. Τα 

συστήματα αυτά μπλοκάρουν κατά την πτώση και 

την σταματούν. 

Πρότυπα: EN 360:2002 

Σήμανση: 

• CE 

• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος 

κατασκευής, 

5 τεμάχιο     

22 Παντελόνια εργασίας 

Παντελόνι με τσέπες  που θα φέρει αντανακλαστικές 

ταινίες 2 σε κάθε μπατζάκι και θα πληροί τις εξής 

προδιαγραφές: Βαμβάκι 

100%, Βάρος υλικού 280 gr/m2, Μεγέθη από S-4XL.      

Πρότυπα: ΕΝ 13688  Σήμανση: CE, προμηθευτής, 

κωδικός προϊόντος 

9 τεμάχιο     

23 Μπλουζάκι t-shirt 

Μπλουζάκι μακό, 100%  βαμβακερό το οποίο θα φέρει  

στην πλάτη  του το λογότυπο της περιφέρειας. Σε χρώμα 

το οποίο θα είναι επιλογή  της περιφέρειας. 

Υλικό: Από 

συνθετικό υλικό Πρότυπα: EN 14605 

Σήμανση: 

- CE, 

- Kατασκευαστής, 

- Kωδικός προϊόντος 

- Έτος κατασκευής 

- Εικονόσημο 

9 τεμάχιο     

24 Ανακλαστικά γιλέκα 

Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα   

ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού  φωτισμού, με δύο 

οριζόντιες  λωρίδες από ειδικό ανακλαστικό  υλικό. 

Υλικό κατασκευής: βαμβάκι (15%) και 

πολυεστέρας (85%) 

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος 

κατασκευής, κωδικοί 2-2 (επιφάνεια ανακλαστικού 

υλικού – συντελεστής αντανάκλασης) και εικονόσημο 

για αντανακλαστικές ενδυμασίες 

Πρότυπα: ΕΝ-340, ΕΝ-471 

60 τεμάχιο     
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25 Μπουφάν Αδιάβροχο. 

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 

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 

4 τεμάχιο 40,00    

26 Νιτσεράδες 

Χαρακτηριστικά: επίπεδα  μηχανικών  αντοχών: 

αδιαβροχοποίηση: 3, διαπνοή  : 3, 

Το σακάκι θα διαθέτει  κουκούλα  η οποία όταν δεν 

χρησιμοποιείται θα τοποθετείται σε θήκη στο πίσω 

μέρος της νιτσεράδας. Θα κλείνει με Velcro ή 

φερμουάρ, ή πρες μπουτόν και θα διαθέτει  τσέπες  

εσωτερικές, εξωτερικές  ή συνδυασμό τους. 

Το παντελόνι  θα διαθέτει  ελαστική  μέση. 

Υλικό κατασκευής: nylon, pvc, polyester, PU 

(πολυουρεθάνη) ή συνδυασμός τους. Σήμανση: 

Εικονόσημα μηχανικών  αντοχών Πρότυπα: ΕΝ-343, 

ΕΝ-340 

4 τεμάχιο 55,00    

 

27 

 

Ποδιά συγκολλητών 

Από κρούτα  μόσχου 

Να δένει με τιράντες 

Διαστάσεις: 90Χ60 εκ. - 110x70  εκ. - 120x90 εκ. 

Πρότυπα: CE. EN11611:2007 – Class 2 A1 

Προτεινόμενη Χρήση: Κατάλληλο για συγκολλήσεις, 

οξυγονοκολλήσεις κλπ. 

1 τεμάχιο 12,00    

28 Αδιάβροχες ποδιές 

Πεδίο χρήσης: πλύσιμο. 

Χαρακτηριστικά: 

Ποδιές από συνθετικό υλικό. Πρότυπα ΕΝ 340, 467 

Σήμανση: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο 

πιστοποίησης, Έτος κατασκευής 

25 τεμάχιο 10,00    

29 Ρόμπα (ιατρού) 

Χαρακτηριστικά: 

Κλασσική ιατρική ρόμπα με κολάρο πέτου, μακριά 

μανίκια, 

τρεις τσέπες. 

65% πολυέστερ 35% βαμβάκι  

Χρώμα λευκό 

μεγέθη S-3XL  

EN ISO 13688 

5 τεμάχιο 20,00    

30 Ρόμπες υφασμάτινες 

Ρόμπα εργασίας με κολάρο πέτου, μακριά μανίκια 

65% πολυεστέρας  / 35% βαμβάκι, 

μεγέθη S-3XL 

Χρώμα μπλέ 

EN ISO 13688 

34 τεμάχιο 20,00    
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31 Κράνη 

Υλικό κατασκευής: εξωτερικό  κέλυφος από συνθετικό 

υλικό με οπές αερισμού, ABS σε κίτρινο χρώμα  με 

ενισχυμένο τμήμα  στο σαγόνι και δυνατότητα 

γρήγορης απαλευθέρωσης 

Κεφαλόδεμα: στερεωμένο στο κέλυφος σε 4 σημεία,  

δυνατότητα ρύθμισης  μεγέθους. Κατακόρυφοι ιμάντες  

κεφαλοδέματος από συνθετικές ίνες ή μαλακό 

πλαστικό.   Ρύθμιση ιμάντα αυχένα  με κοχλία μιας 

κίνησης για να ρυθμίζεται  αφού  έχει φορεθεί. 

Ανθιδρωτική επένδυση ιμάντα προσώπου από δέρμα,  

η οποία θα μπορεί να αφαιρείται  για να πλένεται. 

Προστασία  από ηλεκτρικό  ρεύμα: 440 vac Διάρκεια 

ασφαλούς χρήσης: 3-5 χρόνια μετά την ημερομηνία 

κατασκευής 

Σήμανση:  CE, κατασκευαστής, κωδικός 

προϊόντος, έτος   κατασκευής, 

διηλεκτρική  αντοχή: 440 vac, αυτοκόλλητη ετικέτα  

με πληροφορίες ασφαλούς χρήσης, συντήρησης, 

αποθήκευσης. 

Πρότυπα: ΕΝ-397:1995+A1:2000 

47 τεμάχιο 12,00    

32 Καπέλο τύπου μπέιζμπολ  

Με επένδυση προστασίας από 65% πολυεστέρα 35%  

νάιλον εσωτερικό προστατευτικό από πλαστικό  τύπου  

ABS αντιιδρωτική μετωπίδα από πολυαιθυλένιο 

προστασία από πτώσεις μικρών αντικειμένων. 

4 τεμάχιο 12,00    

33 
Γυαλιά προστασίας από 

ηλιακή ακτινοβολία 

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος:  Υλικό 

κατασκευής: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές  

Οπτική κλάση: κατηγορία  1 (κατάλληλος για 

συνεχή  χρήση) Προστασία  από την ηλιακή 

ακτινοβολία (συμπεριλαμβανομένου του 

υπέρυθρου φάσματος): 6 

Βαθμός απορρόφησης ακτινοβολίας: 2 ή 2,5. 

Αντοχή σε τριβή: κατηγορία  Κ Βραχίονες: ρυθμιζόμενου 

μήκους  για καλύτερη προσαρμογή Μηχανική αντοχή: 

κατηγορία  F (κρούση  χαμηλής  ενέργειας) 

Σήμανση: στους  βραχίονες: CE, 

κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F 

στον οπτικό δίσκο: 1-6_2  (ή 6_2,5)-F_K 

Πρότυπα: ΕΝ-166, ΕΝ-169 

25 τεμάχιο 8,00    

34 Γυαλιά ανοικτού  τύπου 

Πλαστικός σκελετός  με μαλακά επιρρίνεια 

Ρυθμιζόμενο  μήκος βραχίονα   

Πλευρική προστασία ματιών 

Πολυκαρβονικοί  φακοί,  πάχους  2,2 mm Σύμφωνα με 

τις Ευρωπαϊκές  οδηγίες  EN166- EN172 

Προτεινόμενη Χρήση: Προστατεύει τα μάτια 

καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας  σε 

οποιαδήποτε εργασία. 

7 τεμάχιο 8,00    

35 Γυαλιά κλειστού  τύπου 

Ευρύς ρυθμιζόμενος ιμάντας 

Ολόπλευρη  όραση 

Συμβατό με μισή μάσκα αναπνοής μισού προσώπου 

Έμμεσος  αερισμός 

Βάρος: 100γρ 

EN166, ΕΝ170, CE – 3,4,B,T,K, N1 * 

2 τεμάχιο 12,00    

36 Πυρίμαχες στολές 

Πεδίο χρήσης: ως μέσο προστασίας έκτακτης ανάγκης  

Πυρίμαχη Ολόσωμη Φόρμα εργασίας για την προστασία 

εργαζομένων που εκτίθενται σε θερμότητα. 

πρότυπο EN ISO 11612 

-  Μεγέθη: από S έως XXL 

5 τεμάχιο 70,00    
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37 Αναπνευστική Συσκευή 

Πεδίο χρήσης: ως μέσο προστασίας έκτακτης ανάγκης 

(π.χ. επέμβαση σε πυρκαγιά). 

Χαρακτηριστικά: Θα αποτελείται από τη φιάλη 

υψηλής πίεσης αέρα, τη μάσκα ολόκληρου προσώπου, 

το μειωτήρα πίεσης, τον αεροπνεύμονα, τις  

προειδοποιητικές διατάξεις και στο  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. 

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος 

κατασκευής, αριθμός παρτίδας, Κωδικός 

Εργαστηρίου Τυποποίησης. Ειδικά η φιάλη 

πεπιεσμένου αέρα θα φέρει τη σήμανση που απαιτεί η 

νομοθεσία. 

Πρότυπα: ΕΝ-137 

5 τεμάχιο 300,00    

38 Μονωτικά εργαλεία 

Πεδίο χρήσης: για τους ηλεκτρολόγους  

Χαρακτηριστικά: μονωτικά εργαλεία για τις 

ηλεκτρολογικές εργασίες σε συνδυασμό με γάντια. 

Σήμανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, 

αριθμός σειράς, έτος κατασκευής, σήμα Διεθνούς 

Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) Πρότυπα: 

ΕΝ-60900 Ε2 (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία χειρός 

για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόμενου 

ρεύματος και 1500 V συνεχούς ρεύματος). Όλα τα 

παρακάτω εργαλεία θα έχουν μόνωση 1000V:  

Α) ΠΕΝΣΑ κατάλληλη για επιφάνειες σύσφιξης με 

κοπτικές ακμές για μαλακά και σκληρά σύρματα και 

ειδικό εργαλειοχάλυβα, σφυρηλατημένο, σκληρυσμένο 

σε λάδι.  

Β) ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΙΣΙΟ 160ΜΜ επαγγελματικό 

με εργονομική λαβή.  

Γ) ΚΟΦΤΗΣ καλωδίων 160ΜΜ με κοπτικές ακμές 

κατάλληλες για την κοπή μαλακού ή ημίσκληρου 

σύρματος, σύριζη κοπή χωρίς φάλτσο, πρόσθετα 

σκληρυμένες επαγωγικά κόψεις, σκληρότητα κόψεων 

περίπου 58 HRC και διπλό ελατήριο χαμηλής τριβής 

για απαλό άνοιγμα-κλείσιμο .  

Δ) ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙ∆ΙΑ 6 τεμαχίων , καλής ποιότητας 

με γαλβανιζέ στέλεχος με ενισχυμένη μύτη για αντοχή 

και χαμηλά επίπεδα τριβής, Bιομηχανικού βαθμού 

μόνωση 1000V ύστερα από δοκιμαστικούς ελέγχους 

στα 10000V, μηχανική επεξεργασία μύτης για 

εξαιρετική ακρίβεια και γρήγορο βίδωμα και 

στενεμένη μέση λαβής για γρήγορο βίδωμα χαμηλής 

ροπής. 

 

1 σετ 100,00    

39 Ωτοασπίδες  (βύσματα) 

Χαρακτηριστικά: κέλυφος και στεφάνη στήριξης  στο 

κεφάλι με δυνατότητα αυξομείωσης .  Ανθιδρωτικές 

επενδύσεις στους  δακτύλιους που έρχονται  σε επαφή  

με το έξω αυτί για να είναι πιο εύχρηστες. Ο 

προμηθευτής θα πρέπει  να προσκομίσει υποχρεωτικά, 

διάγραμμα  με την εξασθένιση του ακουόμενου ήχου 

ανά οκτάβα συχνοτήτων. Το διάγραμμα  πρέπει  να 

συγκριθεί  με τα αποτελέσματα της μέτρησης ώστε  η 

χρήση  τους  να αντιμετωπίζει  το συγκεκριμένο θόρυβο. 

Υλικό κατασκευής: κέλυφος από συνθετικό 

υλικό 

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός 

προϊόντος, έτος κατασκευής Πρότυπα: ΕΝ-352-1, 

ΕΝ-352-3 αν προσαρμόζονται σε κράνος. 

6 ζεύγος 1,50    

40 Ποδιά σαμαράκι 

Χαρακτηριστικά: 

-   Καπαρντίνα 65% πολυεστέρας/35% βαμβάκι 

(δυνατότητα για 100% βαμβάκι ή διαφορετική 

αναλογία υλικών) βάρος 165gsm (δυνατότητα για 

διαφορετικά βάρη) 

- 1 μικρή τσέπη στήθους ψηλά αριστερά, ιδανικό 

σημείο για λογοτύπηση ( δυνατότητα και για 2 τσέπες 

ψηλά) 

-  1 διπλή τσέπη εμπρός χαμηλά για τοποθέτηση 

αντικειμένων ή εργαλείων 

-  Λαιμόκοψη ‘σαμαράκι’ 

-  Χρώματα: μπλε ρουά με πράσινο ρέλι 

-  Σταθερό κλείσιμο δεξιά και αριστερά 

-  Μεγέθη: από S έως XXL 

2 τεμάχιο 10,00    
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                                                                              ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 6% ή 24%  
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