ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 12/2020
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(Μ.Α.Π.) (ΚΥΑ
53361/06) ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΤΕΧΝΙΚΟ), ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
∆ΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ∆ΗΚΑ∆ΙΜΕ) & ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: :
45.432,61€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ∆ήµος ∆ιρφύων - Μεσσαπίων θα προβεί στην προµήθεια εξοπλισµού (Μέσα Ατοµικής Προστασίας) για την προστασία
των εργαζοµένων
στα συνεργεία καθαριότητας, τεχνικών έργων, ύδρευσης, πρασίνου, ηλεκτρολόγων, και
κοιµητηρίων, κ.λ.π., όπως αυτές οι πρόσθετες παροχές προβλέπονται από την ΚΥΑ 43726/2019.
.Με τον τρόπο αυτό θα καλυφθούν άµεσες ανάγκες των συνεργείων των ανωτέρω υπηρεσιών και θα προστατευθούν οι
εργαζόµενοι µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Επίσης θα γίνει προµήθεια εξοπλισµού για την προστασία:
•
των εργαζοµένων σε σχολεία (καθαρίστριες, φύλακες)
•
των καθαριστριών των Σχολικών Επιτροπών Α`βαθµιας και Β`βαθµιας εκπαίδευσης
•
του προσωπικού της ∆ηµοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης ∆ιρφύων – Μεσσαπίων (∆Η.Κ.Α.∆Ι.ΜΕ.)
• του προσωπικού του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιµακίου Ψαχνών (βάσει του Ν.4029/2011 αρθρ.29

ΠΑΡ. 2 όπως αυτό συµπληρώθηκε από τον Ν.4172/2013 αρθρ.110 παρ.8).
Η συνολική δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται σε ποσό :
στον προϋπολογισµό του έτους 2020 στους κωδικούς:

45.432,61€ (µαζί µε Φ.Π.Α.), υπάρχει εξασφαλισµένη πίστωση

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
Κ.Α. 20.6061.001: Παροχές ένδυσης, Προµήθεια αντανακλαστικών ειδών προστασίας εργαζοµένων (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ &
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ)
ΕΤΟΣ
2020

ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (€)
13.976,04

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ (€)
14000,00

Κ.Α. 25.6063.001: Προµήθεια ειδών προστασίας εργαζοµένων (Υ∆ΡΕΥΣΗ)
ΕΤΟΣ

ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (€)

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ (€)

2020

6.983,06

7000,00

Κ.Α. 30-6063.001: Λοιπές παροχές σε είδος. Προµήθεια ειδών προστασίας εργαζοµένων (ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ)
ΕΤΟΣ

ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (€)

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ (€)

2020

1.489,24

1500,00

Κ.Α. 45-6063.001: Προµήθεια ειδών προστασίας εργαζοµένων νεκροταφείου (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ)
ΕΤΟΣ

ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (€)

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ (€)

2020

246,02

250,00

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ (ΦΥΛΑΚΕΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ)
Κ.Α. 70.01-6061.001: Παροχές ένδυσης κλπ προσωπικού (καθαρίστριες σχολείων)
ΕΤΟΣ

ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (€)

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ (€)

2020

2.294,62

2300,00

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α` ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΣΗΣ)
Κ.Α. 20-6061: Για Μέσα Ατοµικής Προστασίας Καθαριστριών σχολικών µονάδων
ΕΤΟΣ

ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (€)

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ (€)

2020

1.943,08

2000,00

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β` ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΣΗΣ)
Κ.Α. 20-6061: Για Μέσα Ατοµικής Προστασίας Καθαριστριών σχολικών µονάδων
ΕΤΟΣ

ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (€)

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ (€)

2020

899,99

900,00

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ∆Η.Κ.Α.∆Ι.ΜΕ.
Κ.Α. 15-6063:
ΕΤΟΣ

ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (€)

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ (€)
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2020

603,88

604,13

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΨΑΧΝΩΝ
Κ.Α. 70.02-6162.001:
ΕΤΟΣ

ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (€)

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ (€)

2020

16.996,68

17.000,00

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ: 45.432,61€
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ: 45.554,13€
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µελέτης αναγράφεται το προσωπικό που απαιτείται να χρησιµοποιεί τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας
(Μ.Α.Π.) που περιγράφονται στην παρούσα Μελέτη.
Επιπρόσθετα η µελέτη συνοδεύεται από γνωµοδότηση - τεχνική περιγραφή του Τεχνικού Ασφαλείας και του Γιατρού
Εργασίας του ∆ήµου σχετικά µε τα περιγραφόµενα Μέσα Ατοµικής Προστασίας.

Ψαχνά, 17-07-2020
Ο
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ
∆ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc.
ΠΕ5/Α
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ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 12/2020
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(Μ.Α.Π.) (ΚΥΑ
53361/06) ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΤΕΧΝΙΚΟ), ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΡΦΥΩΝ
– ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ,
∆ΗΚΑ∆ΙΜΕ) & ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: :
45.432,61€

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α
ΟΜΑ∆Α Α`

ΕΙ∆ΟΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΙ CPV

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΚΑ 20-6061.001)

1

Γάντια Γενικής Χρήσης δερµατοπάνινα

18141000-9

Ζεύγος

100

2,30

230,00 €

3

Γάντια πλεκτά nylon µε επικάλυψη νιτριλίου

18141000-9

Ζεύγος

600

1,90

1.140,00 €

2

Γάντια βαµβακερά µε επικάλυψη νιτριλίου

18141000-9

Ζεύγος

600

1,50

900,00 €

4

Γάντια Μιάς χρήσης

18141000-9

συσκ/σια

150

5,00

750,00 €

5

Γάντια προστασίας από ηλεκτρικό ρεύµα

18141000-9

Ζεύγος

10

25,00

250,00 €

6

Γυαλιά ασφαλείας Ανοιχτού Τύπου

33735000-1

Τεµάχιο

40

3,50

140,00 €

7

Φιλτρόµασκες FFP2 (EN 149)

35113400-3

Τεµάχιο

300

1,40

420,00 €

8

Φιλτρόµασκες FFP1 (EN 149)

35113400-3

Τεµάχιο

300

1,30

390,00 €

9

35113400-3

Τεµάχιο

30

28,00

840,00 €

10

Μάσκες 1/2 προσώπου - φίλτρα Α1P2
Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 κατ. 2 µε
επιγραφή

18130000-9

Τεµάχιο

50

5,50

275,00 €

11

Γαλότσες ασφαλείας S5 (EN345 S5)

18816000-2

Ζεύγος

20

33,00

660,00 €

12

18830000-6

Ζεύγος

45

17,00

765,00 €

13

Ηµιάρβυλα ασφ. S3 EN 345 S3
Ηµιαρβυλα ασφ. Ηλεκτρολόγων EN 345 S3,
EN 50321

18830000-6

Ζεύγος

3

52,00

156,00 €

14

Ωτοασπίδες (EN 352 - part 2)

35113400-3

Τεµάχιο

40

5,50

220,00 €

15

Νιτσεράδες (EN 343 - class 3)

18130000-9

Τεµάχιο

40

44,00

1.760,00 €

16

Παντελόνι εργασίας

18113000-4

Τεµάχιο

40

17,00

680,00 €

17

Μπλουζάκι Tshirt

18113000-4

Τεµάχιο

90

4,20

378,00 €

18

Κράνος Ασφαλείας

18444100-4

Τεµάχιο

15

9,80

147,00 €

19

Καπέλο τύπου baseball

18113000-4

Τεµάχιο

30

2,00

60,00 €

20

Μπουφάν αδιάβροχο

18113000-4

Τεµάχιο

30

37,00

ΟΜΑ∆Α Β`:

1.110,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

11.271,00 €

Φ.Π.Α. 24%

2.705,04 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α`

13.976,04 €

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ (ΚΑ 25-6063.001)

1

Γάντια Ελαστικά µιας Χρήσης

18141000-9

Ζεύγος

100

5,00

500,00 €

3

Γάντια πλεκτά nylon µε επικάλυψη νιτριλίου

18141000-9

Ζεύγος

500

1,90

950,00 €

4

Γάντια PVC

18141000-9

συσκ/σια

110

2,00

220,00 €

5

Γυαλιά ασφαλείας Ανοιχτού Τύπου

33735000-1

Τεµάχιο

20

3,50

70,00 €

6

35113400-3

Τεµάχιο

40

1,30

52,00 €

7

Φιλτρόµασκες FFP1 (EN 149)
Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 κατ. 2 µε
επιγραφή

18130000-9

Τεµάχιο

30

5,50

165,00 €

8

Γαλότσες ασφαλείας S5 (EN345 S5)

18816000-2

Ζεύγος

15

33,00

495,00 €

9

Ηµιάρβυλα ασφ. S3 EN 345 S3

18830000-6

Ζεύγος

28

17,00

476,00 €

10

Ωτοασπίδες (EN 352 - part 2)

35113400-3

Τεµάχιο

15

5,50

82,50 €

11

Νιτσεράδες (EN 343 - class 3)

18130000-9

Τεµάχιο

30

44,00

1.320,00 €

12

Παντελόνι εργασίας

18113000-4

Τεµάχιο

30

17,00

510,00 €

13

Μπλουζάκι Tshirt

18113000-4

Τεµάχιο

30

4,20

126,00 €
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14

Επιγονατίδες

18141000-9

Ζεύγος

10

8,00

80,00 €

15

Μπουφάν αδιάβροχο

18113000-4

Τεµάχιο

15

37,00

555,00 €

16

Καπέλο τύπου baseball

18113000-4

Τεµάχιο

15

2,00

30,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

5.631,50 €

Φ.Π.Α. 24%

1.351,56 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β`

6.983,06 €

ΟΜΑ∆Α Γ`:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑ 306063.001)

1

Γάντια Γενικής Χρήσης δερµατοπάνινα

18141000-9

Ζεύγος

20

2,30

46,00 €

2

Γάντια Μιάς χρήσης

18141000-9

συσκ/σια

10

5,00

50,00 €

3

Κράνος Ασφαλείας

18444100-4

Τεµάχιο

5

9,80

49,00 €

4

Γυαλιά ασφαλείας Ανοιχτού Τύπου

33735000-1

Τεµάχιο

4

3,50

14,00 €

5

35113400-3

Τεµάχιο

10

1,30

13,00 €

6

Φιλτρόµασκες FFP1 (EN 149)
Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 κατ. 2 µε
επιγραφή

18130000-9

Τεµάχιο

5

5,50

27,50 €

7

Γαλότσες ασφαλείας S5 (EN345 S5)

18816000-2

Ζεύγος

3

33,00

99,00 €

8

Ηµιάρβυλα ασφ. S3 EN 345 S3

18830000-6

Ζεύγος

6

17,00

102,00 €

9

Ωτοασπίδες (EN 352 - part 2)

35113400-3

Τεµάχιο

5

5,50

27,50 €

10

Νιτσεράδες (EN 343 - class 3)

18130000-9

Τεµάχιο

5

44,00

220,00 €

11

Παντελόνι εργασίας

18113000-4

Τεµάχιο

5

17,00

85,00 €

12

Μπλουζάκι Tshirt

18113000-4

Τεµάχιο

5

4,20

21,00 €

13

Μπουφάν αδιάβροχο

18113000-4

Τεµάχιο

5

37,00

185,00 €

14

Επιγονατίδες

18141000-9

Ζεύγος

4

8,00

32,00 €

15

Ποδιά συγκολλητή

18141000-9

Τεµάχιο

5

14,00

70,00 €

16

Γάντια συγκολλητή

18141000-9

Τεµάχιο

10

5,00

50,00 €

17

µάσκα συγκολλητή

18141000-9

Τεµάχιο

2

40,00

80,00 €

18

Καπέλο τύπου baseball

18113000-4

Τεµάχιο

12

2,50

30,00 €

ΟΜΑ∆Α ∆`:

ΣΥΝΟΛΟ

1.201,00 €

Φ.Π.Α. 24%

288,24 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ`

1.489,24 €

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ (ΚΑ 45-6063.001)

1

Γάντια Γενικής Χρήσης δερµατοπάνινα

18141000-9

Ζεύγος

2

2,30

4,60 €

2

Γάντια PVC

18141000-9

συσκ/σια

5

2,00

10,00 €

3

Γάντια Μιάς χρήσης

18141000-9

συσκ/σια

1

5,00

5,00 €

4

Γυαλιά ασφαλείας Ανοιχτού Τύπου

33735000-1

Τεµάχιο

1

3,50

3,50 €

5

35113400-3

Τεµάχιο

1

1,40

1,40 €

6

Φιλτρόµασκες FFP3 (EN 149)
Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 κατ. 2 µε
επιγραφή

18130000-9

Τεµάχιο

1

5,50

5,50 €

7

Γαλότσες ασφαλείας S5 (EN345 S5)

18816000-2

Ζεύγος

1

33,00

33,00 €

8

Ηµιάρβυλα ασφ. S3 EN 345 S3

18830000-6

Ζεύγος

2

17,00

34,00 €

9

Νιτσεράδες (EN 343 - class 3)

18130000-9

Τεµάχιο

1

44,00

44,00 €

10

Παντελόνι εργασίας

18113000-4

Τεµάχιο

2

17,00

34,00 €

11

Μπλουζάκι Tshirt

18113000-4

Τεµάχιο

2

4,20

8,40 €

12

Αδιάβροχη ποδιά

18113000-4

Τεµάχιο

1

10,00

10,00 €

13

Καπέλο τύπου baseball

18113000-4

Τεµάχιο

2

ΟΜΑ∆Α Ε`:

2,50

5,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

198,40 €

Φ.Π.Α. 24%

47,62 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆`

246,02 €

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
(ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ) (ΚΑ70.01-6061.001)

1

Αντιολισθητικά υποδύµατα ασφ. EN 345

18830000-6

Ζεύγος

15

17,00

255,00 €

2

Γαλότσες ασφαλείας S5 (EN345 S5)

18816000-2

Ζεύγος

10

33,00

330,00 €
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3

Φιλτρόµασκες FFP1 (EN 149)

35113400-3

Τεµάχιο

30

1,30

39,00 €

4

Φόρµα - ποδιά εργασίας (σαµάρι)

18130000-9

Τεµάχιο

15

8,00

120,00 €

5

18130000-9

Τεµάχιο

15

44,00

660,00 €

6

Νιτσεράδες (EN 343 - class 3)
Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 κατ. 2 µε
επιγραφή

18130000-9

Τεµάχιο

15

5,50

82,50 €

7

Γάντια πλεκτά nylon µε επικάλυψη νιτριλίου

18141000-9

Ζεύγος

55

1,90

104,50 €

8

Γάντια Μιάς χρήσης

18141000-9

συσκ/σια

25

5,50

137,50 €

9

Νοσηλευτική ρόµπα

18130000-9

Τεµάχιο

2

18,00

36,00 €

10

παπούτσια εργασίας τύπου crocs

18830000-6

Ζεύγος

2

18,00

36,00 €

11

Καπέλο τύπου baseball

18113000-4

Τεµάχιο

20

2,50

50,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

1.850,50 €

Φ.Π.Α. 24%

444,12 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ε`

2.294,62 €

ΟΜΑ∆Α Ζ`:

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α`ΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΣΗΣ ΚΑ20-6061)

1

Αντιολισθητικά υποδύµατα ασφ. EN 345

18830000-6

Ζεύγος

12

17,00

204,00 €

2

Γαλότσες ασφαλείας S5 (EN345 S5)

18816000-2

Ζεύγος

8

33,00

264,00 €

3

Φιλτρόµασκες FFP1 (EN 149)

35113400-3

Τεµάχιο

20

1,30

26,00 €

4

Φόρµα - ποδιά εργασίας (σαµάρι)

18130000-9

Τεµάχιο

20

8,00

160,00 €

5

18130000-9

Τεµάχιο

16

44,00

704,00 €

6

Νιτσεράδες (EN 343 - class 3)
Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 κατ. 2 µε
επιγραφή

18130000-9

Τεµάχιο

20

5,50

110,00 €

7

Γάντια πλεκτά nylon µε επικάλυψη νιτριλίου

18141000-9

Ζεύγος

10

1,90

19,00 €

8

Γάντια Μιάς χρήσης

18141000-9

συσκ/σια

10

5,00

50,00 €

9

Καπέλο τύπου baseball

18113000-4

Τεµάχιο

12

16

2,50

30,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

1.567,00 €

Φ.Π.Α. 24%

376,08 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ζ`

1.943,08 €

ΟΜΑ∆Α Η`:

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β`ΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΣΗΣ ΚΑ20-6061)

1

Αντιολισθητικά υποδύµατα ασφ. EN 345

18830000-6

Ζεύγος

6

17,00

102,00 €

2

Γαλότσες ασφαλείας S5 (EN345 S5)

18816000-2

Ζεύγος

6

33,00

198,00 €

3

Φιλτρόµασκες FFP1 (EN 149)

35113400-3

Τεµάχιο

10

1,30

13,00 €

4

Φόρµα - ποδιά εργασίας (σαµάρι)

18130000-9

Τεµάχιο

6

8,00

48,00 €

5

18130000-9

Τεµάχιο

6

44,00

264,00 €

6

Νιτσεράδες (EN 343 - class 3)
Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 κατ. 2 µε
επιγραφή

18130000-9

Τεµάχιο

6

5,50

33,00 €

7

Γάντια πλεκτά nylon µε επικάλυψη νιτριλίου

18141000-9

Ζεύγος

12

1,90

22,80 €

8

Γάντια Μιάς χρήσης

18141000-9

συσκ/σια

6

5,00

30,00 €

9

Καπέλο τύπου baseball

18113000-4

Τεµάχιο

6

2,50
ΣΥΝΟΛΟ

15,00 €
725,80 €

Φ.Π.Α. 24%

174,19 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Η`

899,99 €

ΟΜΑ∆Α Θ`:

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ∆ΗΚΑ∆ΙΜΕ (ΚΑ 156063)

1

Αντιολισθητικά υποδύµατα ασφ. EN 345

18830000-6

Ζεύγος

4

17,00

68,00 €

2

Ηµιάρβυλα ασφ. S3 EN 345 S3

18830000-6

Ζεύγος

4

17,00

68,00 €

3

Φιλτρόµασκες FFP1 (EN 149)

35113400-3

Τεµάχιο

15

1,30

19,50 €

4

Φόρµα - ποδιά εργασίας (σαµάρι)

18130000-9

Τεµάχιο

3

8,00

24,00 €

5

18130000-9

Τεµάχιο

5

44,00

220,00 €

6

Νιτσεράδες (EN 343 - class 3)
Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 κατ. 2 µε
επιγραφή

18130000-9

Τεµάχιο

5

5,50

27,50 €

7

Γάντια Μιάς χρήσης

18141000-9

συσκ/σια

12

5,00
ΣΥΝΟΛΟ
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60,00 €
487,00 €

Φ.Π.Α. 24%

116,88 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Θ`

603,88 €

ΟΜΑ∆Α Ι`: ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ (Κ.Α.
70.02-6162.001)
1

Μπότες πυροσβεστικές

18830000-6

Ζεύγος

15

185

2775

2

Χιτώνιο ΝΟΜΕΧ ή αντίστοιχο

18113000-4

Τεµάχιο

15

85

1275

3

Παντελόνι ΝΟΜΕΧ ή αντίστοιχο

18113000-4

Τεµάχιο

15

80

1200

4

Πολυστρωµατική στοή πυροσβέστη 210Α
Κράνος δασοπυρόσβεσης και διάσωσης
MSAF2 XTREM ή αντίστοιχο
Κράνος πυρόσβεσης και διάσωσης MSAF1
SF ή αντίστοιχο

18113000-4

Τεµάχιο

3

594

1782

18444100-4

Τεµάχιο

15

185

2775

18444100-4

Τεµάχιο

15

5
6

260

3900

ΣΥΝΟΛΟ

13.707,00 €

Φ.Π.Α. 24%

3.289,68 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Θ`

16.996,68 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ+∆+Ε+Ζ+Η+Θ+Ι

45.432,61 €

Ο προϋπολογισµός της εν λόγω µελέτης, θα κατανέµεται στους Κ.Α. του προϋπολογισµού του έτους 2020:
Κ.Α. 20.6061.001: Παροχές ένδυσης, Προµήθεια αντανακλαστικών ειδών προστασίας εργαζοµένων
Κ.Α. 25.6063.001: Προµήθεια ειδών προστασίας εργαζοµένων
Κ.Α. 30-6063.001: Λοιπές παροχές σε είδος. Προµήθεια ειδών προστασίας εργαζοµένων
Κ.Α. 45.6063.001: Προµήθεια ειδών προστασίας εργαζοµένων νεκροταφείου
Κ.Α. 70.01-6061.001:Παροχές ένδυσης κλπ προσωπικού (καθαρίστριες σχολείων) & Βοήθεια στο Σπίτι
Κ.Α. 20-6061:
Μέσα Ατοµ. Προστασίας Καθαριστριών σχολ. Μονάδων (Επιτ/πή Α`βαθµιας Εκπσης)
Κ.Α. 20-6061:
Μέσα Ατοµ. Προστασίας Καθαριστριών σχολ. Μονάδων (Επιτ/πή Β`βαθµιας Εκπσης)
K.A. 15-6063:
Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) (∆ΗΚΑ∆ΙΜΕ)
K.A. 70.02- :
Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας εθελοντών πυροσβεστών, Εθελοντικού
6162.001
Πυροσβεστικού κλιµακίου Ψαχνών

Ψαχνά, 17-07-2020
Ο
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ
∆ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc.
ΠΕ5/Α
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 12/2020
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(Μ.Α.Π.) (ΚΥΑ
53361/06) ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΤΕΧΝΙΚΟ), ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΡΦΥΩΝ
– ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ,
∆ΗΚΑ∆ΙΜΕ) & ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.432,61€

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι παρακάτω αναφερόµενες προδιαγραφές είναι σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
Οικονοµίας και Απασχόλησης ΚΥΑ 43726/2019 ως παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε δικαιούχους των
Ο.Τ.Α.
Tα µέσα ατοµικής προστασίας για το προσωπικό του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιµακίου Ψαχνών
προδιαγράφονται βάσει του Ν.4029/2011 αρθρ.29 ΠΑΡ. 2 όπως αυτό συµπληρώθηκε από τον Ν.4172/2013
αρθρ.110 παρ.8.
Όλα τα ΜΑΠ πρέπει να φέρουν πάνω τους σήµανση CE, τους κωδικούς των προτύπων που ικανοποιούν και
τα αντίστοιχα εικονοσύµβολα του και να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και συντήρησης στα Ελληνικά.
Α. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ,
Υ∆ΡΕΥΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΝΕΚΡΟΤΑΦΙΩΝ)
Οι προδιαγραφές των προσφεροµένων ατοµικών µέσων προστασίας
προδιαγραφές:

πρέπει να καλύπτουν τις κατωτέρω

1. Γάντια Γενικής Χρήσης δερµατοπάνινο, για απασχολούµενους σε εργασίες στις οποίες απαιτείται
προστασία από µηχανικούς κινδύνους (τριβές, συµπιέσεις, εκδορές) και ειδικότερα εργαζόµενους αποκοµιδής
απορριµµάτων, οδοκαθαριστές, ηλεκτροσυγκολλητές, ηλεκτρολόγους, εργάτες και τεχνίτες κήπων, εργάτες και
τεχνίτες µικροέργων
Πρότυπα: ΕΝ 420, ΕΝ388 µε επίπεδα µηχανικών αντοχών (2,5,3,4.B).
Χαρακτηριστικά: Μήκος 20-25 εκ. εµπρός µέρος του γαντιού και τα δάχτυλα από βόειο δέρµα και το πίσω µέρος
από βαµβακερό ύφασµα.
2. Γάντια πλεκτά nylon µε επικάλυψη νιτριλίου, για τεχνίτες συνεργείου οχηµάτων.
Πρότυπα: ΕΝ 388, µε επίπεδα µηχανικών αντοχών (4,5,4,3).
Χαρακτηριστικά: Μήκος 20-25 εκ. , πλεκτό γάντι nylon, µε επικάλυψη νιτριλίου.
3. Γάντια βαµβακερά µε επικάλυψη νιτριλίου, για εργαζόµενους σε απορριµµατοφόρα σε καθαρισµούς κάδων
και πλύσιµο οχηµάτων.
Πρότυπα: ΕΝ 420,ΕΝ 388, µε επίπεδα µηχανικών αντοχών (4,2,3,2).
Χαρακτηριστικά: Μήκος 25-30 εκ., βαµβακερά µε επικάλυψη νιτριλίου.
4. Γάντια µιας χρήσης, για προστασία έναντι χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών.
Πρότυπα: ΕΝ 374-1:2016/Type B, EN374-4:2013
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm, κατασκευή από Νιτρίλιο, η συσκευασία να είναι σε κουτιά ανά 50 ή 100
τεµάχια.
5. Γάντια προστασίας από ηλεκτρικό ρεύµα, για εργασίες ηλεκτρολόγων σε χαµηλή τάση.
Πρότυπα: ΕΝ 60903:2003 + AC 2:2005, Class 0, EN420:2003+A1:2009
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm, να αναφέρεται ο κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθµός σειράς,
κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, έτος και µήνας κατασκευής καθώς και σήµα διεθνής ηλεκτροτεχνικής
Επιτροπής.
6. Γυαλιά ασφαλείας ανοικτού τύπου: Κατάλληλα για συνεχή χρήση από απασχολούµενους και επιβλέποντες
σε τεχνικές εργασίες και όπου απαιτείται προστασία από µηχανικούς κινδύνους χαµηλής επικινδυνότητας όπως
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εργάτες και τεχνίτες κήπων, τεχνίτες οχηµάτων, ηλεκτρολόγοι οχηµάτων, ξυλουργοί, σιδεράς, ελαιοχρωµατιστές,
οικοδόµοι, εργάτες αποκοµιδής απορριµµάτων, οδοκαθαριστές, επιβλέποντες των παραπάνω εργασιών.
Πρότυπα: Σκελετός - EN 166:2002-04 1FT, EN170:2003-01 2C-1.2,
Χαρακτηριστικά: Για προστασία από υπεριώδη ακτινοβολία (UV). Καλή ορατότητα, επαρκή προστασία
περιφερειακά των µατιών, µε αντιθαµβωτική επένδυση, µε αντοχή έναντι τριβής, µε βραχίονες στήριξης και
κορδόνι συγκράτησης γυαλιών. Στο πλαίσιο να αναφέρεται ο κατασκευαστής, µηχανική αντοχή. Στον οπτικό δίσκο
να υπάρχει οπτική κλάση, µηχανική αντοχή, προστασία έναντι τριβής, αντιθαµβωτική επένδυση.
7. Φιλτρόµασκα σωµατιδιών FFP2. Για την προστασία αναπνοής για απασχολούµενους κατά τις οικοδοµικές
και γενικά εργασίες που απαιτούν προστασία µόνο από σωµατίδια αδρανούς σκόνης.
Πρότυπα: EN 149:2001+A1:2009 FFP2
Χαρακτηριστικά:Με διπλό ιµάντα προσαρµογής που θα καλύπτει µύτη, στόµα και πηγούνι, µε βαλβίδα εκπνοής
(για άνετη και συνεχή χρήση), εσωτερικό στεγανοποιητικό αφρώδες στη µύτη και έλασµα στη µύτη για καλύτερη
εφαρµογή.
8. Φιλτρόµασκα σωµατιδιών FFP1. Για την προστασία αναπνοής για απασχολούµενους κατά εργασίες
αποκοµιδής απορριµµάτων (εργάτες και οδηγοί), οδοκαθαριστές, τεχνίτες και εργάτες κήπων, εργαζόµενοι
καθαρισµού εσωτερικών χώρων, και γενικά εργασίες που απαιτούν προστασία από αδρανή σκόνη και
ενοχλητικές οσµές.
Πρότυπα: EN 149:2001+A1:2009 FFP1
Χαρακτηριστικά: Με διπλό ιµάντα προσαρµογής που θα καλύπτει µύτη, στόµα και πηγούνι, µε βαλβίδα εκπνοής
(για άνετη και συνεχή χρήση), επίστρωση ενεργού άνθρακα, εσωτερικό στεγανοποιητικό αφρώδες στη µύτη και
έλασµα στη µύτη για καλύτερη εφαρµογή.
9. Μάσκα ηµίσεως προσώπου µε φίλτρα ΑBEK1, για τους απασχολούµενους σε εργασίες µε χηµικά ή/και
αυξηµένα επίπεδα σκόνης (ελαιοχρωµατιστές, ξυλουργός, τεχνίτες οχηµάτων), κλπ εργασίες.
Πρότυπα: Μάσκα ΕΝ 140:1998, Φίλτρα ΕΝ 14387:2008, ABEK1 (φίλτρα, ατµών και αερίων)
Χαρακτηριστικά: Μάσκα σιλικόνης µε διπλό ιµάντα προσαρµογής που θα καλύπτει µύτη, στόµα και πηγούνι, µε
βαλβίδα εκπνοής και υποδοχή για δυο φίλτρα (για άνετη και συνεχή χρήση), αντιαλλεργικό υλικό.
10. Ανακλαστικά γιλέκα, µε τυπωµένο λογότυπο του ∆ήµου εµπρός και πίσω, για τους απασχολούµενους και
επιβλέποντες σε εργασίες σε οδούς όπως ασφαλτοστρώσεις, τεχνικά έργα σε οδούς, εργασίες κήπων,
υδραυλικούς, οδοκαθαριστές, οδηγούς και εργάτες συγκοµιδής και αποκοµιδής απορριµµάτων.
Πρότυπα: ΕΝ 471 κλάση 1:2
Χαρακτηριστικά: Να είναι µε έντονο διακρινόµενο κίτρινο ή πορτοκαλί χρώµα µε αναπνέων αεριζόµενο διχτυωτό
το άνω µέρος του γιλέκου, µε δυο λουρίδες αντανακλαστικές και µέγεθος από S έως 5XL. Θα έχουν τυπωµένο
το λογότυπο του ∆ήµου µπροστά και πίσω µε µελάνη µεταξοτυπίας απευθείας στο ρούχο και όχι θερµοµεταφορά.
11. Γαλότσες Ασφαλείας: για τους απασχολούµενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και σε υγρούς χώρους τους
χειµερινούς µήνες, πλύσιµο οχηµάτων και επιβλέποντες των εν λόγω εργασιών.
Πρότυπα: ΕΝ ISO20345:2011 S5 M SRA
Χαρακτηριστικά: Γαλότσες ασφαλείας γόνατος, αδιάβροχες, προστασία δακτύλων, απορρόφηση µηχανικής
ενέργειας στην φτέρνα, ελαφριές, αντιολισθητική σόλα PVC/NITRILE.
12. Ηµιάρβυλα ασφαλείας ΕΝ 345 S3. Για τους εργάτες κήπων, κηπουρούς, εργάτες και τεχνικούς τµήµατος
µικροέργων (ελαιοχρωµατιστές, ξυλουργοί, οικοδόµοι, σιδεράς), οδηγούς απορριµµατοφόρων και τους
επιβλέποντες των παραπάνω εργαζοµένων.
Πρότυπα: ΕΝ ISO 20345:2011 SRC S3
Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχα, προστασία δακτύλων και πέλµατος METAL FREE, απορρόφηση µηχανικής
ενέργειας στην φτέρνα, ελαφριά, προστασία της σόλας έναντι διάτρησης, αντιολισθητική σόλα PU/Rubber από
πολυουρεθάνη. Νούµερα από 37 εώς 50
13. Ηµιάρβυλα ασφαλείας µε προστασία έναντι ηλεκτρικού ρεύµατος ΕΝ 345 SB.
Για τους ηλεκτρολόγους και τους επιβλέποντες ηλεκτρολογικών εργασιών.
Πρότυπα: ΕΝ ISO 20345: 2011 , SB, E, P, CI, HI, WRU, HRO, FO, SRC. Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχα, αναπνέων
εσωτερικό, προστασία δακτύλων, απορρόφηση µηχανικής ενέργειας στην φτέρνα, µε υποστηρικτικό GEL στο
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µετατάρσιο, πρέπει να έχει ανταπεξέλθει τη δοκιµή ηλεκτρικής αντοχής σε 18000V για 1min 0,25mA µε ηλεκτρική
αντίσταση σόλας >2000MOhm, και νούµερα 36 εώς 48
14. Ωτασπίδες:
Για εργαζόµενους που κάνουν χρήση µηχανηµάτων µε θόρυβο όπως σιδεράς η χρήση τροχού, σε τεχνίτες κήπων
( για βενζινοπρίονα), ξυλουργοί και οικοδόµους.
Πρότυπα: ΕΝ 352-1:2002
Χαρακτηριστικά: Ελαφριές ωτοασπίδες βάρους 157 γραµµαρίων Κατασκευασµένη από PC, το ρυθµιζόµενο
κάλυµµα αυτιού είναι κατασκευασµένο από ABS και τα µαξιλάρια αυτών από PVC.
SNR>27,6dB, άνετη χρήση και εφαρµογή στο κεφάλι.
15. Νιτσεράδες
Για τους εργαζόµενους στην αποκοµιδή απορριµµάτων και εργαζόµενους απασχολούµενοι σε εξωτερικούς
χώρους (πχ εργαζόµενοι κήπων, οδοκαθαριστές) καθώς και τους επιβλέποντες των παραπάνω εργασιών.
Πρότυπα: Για το παντελόνι ΕΝ ISO20471:2013 , EN343 – class 3.3, Για το σακάκι EN ISO 13688:2013, EN ISO
20471:2013/A1:2016 class 3, EN343 class 4.3
Χαρακτηριστικά: Νιτσεράδες δύο τµηµάτων (σακάκι και παντελόνι). Το σακάκι θα έχει κλείσιµο µε κρυφό βαρέως
τύπου πλαστικό φερµουάρ και πατιλέτα µε τρουκ, κουκούλα αποσπώµενη µε κορδόνι και δυνατότητα
αποθήκευσης στο πίσω µέρος, Κατασκευασµένο από 100% πολυεστέρα 300d, µε επικάλυψη PU 190 γραµµάρια
και 100% πολυεστερικό δίχτυ 60 γραµµαρίων για εσωτερική επένδυση µε εξωτερικές τσέπες. Το παντελόνι
κατασκευασµένο από 100% πολυεστέρα 300d µε επικάλυψη PU 190 γραµµάρια, µε πλευρικά φερµουάρ και
πατιλέτα χαµηλά στα µπατζάκια για εύκολη και γρήγορη εφαρµογή. . Θα έχουν τυπωµένο το λογότυπο του ∆ήµου
µπροστά και πίσω µε µελάνη µεταξοτυπίας απευθείας στο ρούχο και όχι θερµοµεταφορά.
16. Παντελόνι εργασίας από ύφασµα
Για τους απασχολούµενους σε εργασίες σε οδούς όπως ασφαλτοστρώσεις, τεχνικά έργα, εργασίες κήπων,
υδραυλικούς, οδοκαθαριστές, οδηγούς και εργάτες συγκοµιδής και αποκοµιδής απορριµµάτων και επιβλέποντες.
Το παντελόνι εργασίας θα φέρει αντανακλαστικές ταινίες.
Χαρακτηριστικά: Το παντελόνι, θα είναι χρώµατος έντονου κίτρινου ή πορτοκάλι υψηλής ορατότητας µε µπλε
από pol/cot (65/35), 280gr, µε λάστιχο στα πλαϊνά στο ζωνάκι , τσέπες εµπρός, 2 τσέπες πίσω µε καπάκι ,
τσέπη πλαινή. Επίσης θα έχει σε κάθε µπατζάκι δυο αντανακλαστικές ταινίες ύψους περίπου 6,5-7 cm ,
Ύφασµα ανθεκτικό στο σχίσιµο και µε καλή αναπνοή. Η συσκευασία θα είναι σε πλαστική σακούλα ανά τεµ.
Πρότυπα: για την ταινία ΕΝ ISO 13688/13 ΕΝ 20471-2013+Α1/2016 (CLASS 2)
17. Μπλουζάκι T-Shirt
Για τους απασχολούµενους στην ύπαιθρο τους θερινούς µήνες, σε εργασίες σε οδούς όπως ασφαλτοστρώσεις,
τεχνικά έργα, εργασίες κήπων, υδραυλικούς, οδοκαθαριστές, οδηγούς και εργάτες συγκοµιδής και αποκοµιδής
απορριµµάτων και επιβλέποντες µε τυπωµένο λογότυπο του ∆ήµου εµπρός και πίσω από µελάνη νερού
(µεταξοτυπία) και όχι θερµοµεταφερόµενο)
Χαρακτηριστικά: Να είναι µε έντονο διακρινόµενο κίτρινο & πορτοκαλί χρώµα. και βάρος 145-150/grsm. Ως υλικό
κατασκευής είναι προτιµότερο από βαµβάκι 100%.
18. Κράνη ασφαλείας: για εργαζόµενους στην αποκοµιδή απορριµµάτων, σε οικοδοµικές εργασίες και
επιβλέποντες σε εργοταξιακές δραστηριότητες, και χώρους που εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα ή
υπάρχει κίνδυνος κτυπήµατος της κεφαλής από πτώση.
Πρότυπα, EN 397:2012+A1:2012 (κράνος), LD -30oC, ΕΝ166 1FΤ (πτυσσόµενο γυαλί- προσωπίδα προσώπου).
Χαρακτηριστικά, το εξωτερικό κέλυφος να είναι από ελαφρύ συνθετικό υλικό ABS, αεριζόµενο, να διαθέτει
υφασµάτινους ιµάντες του κεφαλοδέµατος και κοχλία ρύθµισης προσαρµογής στην κεφαλή, Το κράνος φέρει
πτυσσόµενο γυαλί-προσωπίδα προσώπου το οποίο όταν δεν χρησιµοποιείτε κρύβετε στο εσωτερικό του , στον
ιµάντα προσώπου ανθιδρωτική µαλακή επένδυση η οποία να αντικαθίσταται και να πλένεται, και βάρος έως
450gr.
19. Καπέλο τύπου baseball.
Για τους απασχολούµενους στην ύπαιθρο τους θερινούς µήνες, σε εργασίες σε οδούς όπως ασφαλτοστρώσεις,
τεχνικά έργα, εργασίες κήπων, υδραυλικούς, οδοκαθαριστές, οδηγούς και εργάτες συγκοµιδής και αποκοµιδής
απορριµµάτων και επιβλέποντες µε τυπωµένο λογότυπο του ∆ήµου εµπρός
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Χαρακτηριστικά: καπέλο από υλικό κατασκευής βαµβάκι 100% τύπου baseball, µε χαµηλό πλαϊνό προφίλ,
πεντάφυλλο µε ρύθµιση κεφαλοδέµατος και δυνατότητα πλυσίµατος. ∆ιαθεσιµότητα σε πολλά χρώµατα και
τοποθέτηση σήµατος στο εµπρός µέρος
20. Μπουφάν αδιάβροχο,
Για τους απασχολούµενους σε εργασίες σε οδούς όπως ασφαλτοστρώσεις, τεχνικά έργα, εργασίες κήπων,
υδραυλικούς, οδοκαθαριστές, οδηγούς και εργάτες συγκοµιδής και αποκοµιδής απορριµµάτων και επιβλέποντες
για την προστασία τους από το ψύχος και την βροχή. Το µπουφάν εργασίας θα φέρει ανακλαστικές ταινίες.
Πρότυπα: EN ISO20471:2013 class3, EN 342:2004 class3, EN 343:2003+A1:2007 class3:1
Χαρακτηριστικά: Εσωτερικό 100% polyester φόδρα µε υαλοβάµβακα.
Αδιάβροχο κατάλληλο για εργασία σε ισχυρό ψύχος. Πλεκτές µανσέτες εσωτερικό στα µανίκια, κουκούλα που
διπλώνεται στο γιακά, µε αντανακλαστικές ταινίες και φερµουάρ.
21. Επιγονατίδες.
Για εργάτες και τεχνίτες τµήµατος µικροέργων. 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, να συνδέονται µε δύο ζεύγη ιµάντων που θα κλείνουν µε ταινίες Velcro.
Χαρακτηριστικά: EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 1
22. Γάντια PVC χοντρά (πετρελαίου)
Για προστασία από χηµικούς και βιολογικούς κινδύνους
Πρότυπα: ΕΝ 388:2003 (3.1.2.1.X) ,EN374-5:2016, EN 374-1:2016 TYPE B JKL. EN 420
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 35 εκ
Υλικό κατασκευής PVC µε εσωτερική επένδυση από ανιδρωτικό υλικό.
23. Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης,
Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης τα οποία παρέχουν προστασία σε εργασίες συγκολλήσεων από µηχανικούς
κινδύνους, επαφή µε θερµότητα και από µικρές εκτοξεύσεις λειωµένων µετάλλων.
Πρότυπα: ΕΝ388:2003 µε επίπεδα µηχανικών αντοχών (3,2,3,3), & ΕΝ 407:2004 (4,2,3,3), EN12477:200 Type A.
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30-35cm, να είναι κατασκευασµένα από ειδικό επεξεργασµένο δέρµα µε
εσωτερική επένδυση τα οποία παρέχουν προστασία από µηχανικούς κινδύνους, επαφή µε θερµότητα και από
µικρές εκτοξεύσεις λειωµένων µετάλλων απόχρωσης ερυθρού.
24. Ποδιά ηλεκτροσυγκόλλησης,
Ποδιά ηλεκτροσυγκόλλησης η οποία παρέχει προστασία σε εργασίες συγκολλήσεων από µηχανικούς κινδύνους,
επαφή µε θερµότητα και από µικρές εκτοξεύσεις λειωµένων µετάλλων µε ιµάντες πλάτης και τσέπη στο στήθος
που θα κλείνει µε καπάκι καφέ χρώµατος. ∆ιαστάσεις ποδιάς 60χ91 εκατοστά περίπου. Πρότυπα: EN ISO
11611:2015 Class2 A1.
25. Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης,
Για προστασία σε εργασίες συγκολλήσεων. διάστασης 108mm x 51mm.
Πρότυπα: EN1661S, EN175F, EN379 4/9-13(1.1.1.2)
26. Αδιάβροχή ποδιά µε τιράντες δέσης
Από συνθετικό υλικό αδιάβροχες και να φέρει εικονόσηµο προστασίας από χηµικές ουσίες
Πρότυπα: EN340, EN14605/2005

Β. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ) ΣΕ ΣΧΟΛ.
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ), ΣΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ & ΣΤΗΝ ∆Η.Κ.Α.∆Ι.ΜΕ.
Οι προδιαγραφές των προσφεροµένων ατοµικών µέσων προστασίας πρέπει να καλύπτουν τις κατωτέρω
προδιαγραφές.
1. Αντιολισθητικά υποδήµατα ασφαλείας ΕΝ 345. Για τις καθαρίστριες
Πρότυπα: ΕΝ ISO 20345:2011 SRC S3
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Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχα, προστασία δακτύλων και πέλµατος METAL FREE, απορρόφηση µηχανικής
ενέργειας στην φτέρνα, ελαφριά, προστασία της σόλας έναντι διάτρησης, αντιολισθητική σόλα από
πολυουρεθάνη.
2. Φιλτρόµασκα σωµατιδιών FFP1.
Για την προστασία αναπνοής για απασχολούµενους κατά εργασίες αποκοµιδής απορριµµάτων (εργάτες και
οδηγοί), οδοκαθαριστές, τεχνίτες και εργάτες κήπων, εργαζόµενοι καθαρισµού εσωτερικών χώρων, και γενικά
εργασίες που απαιτούν προστασία από αδρανή σκόνη και ενοχλητικές οσµές.
Πρότυπα: EN 149:2001+A1:2009 FFP1
Χαρακτηριστικά: Με διπλό ιµάντα προσαρµογής που θα καλύπτει µύτη, στόµα και πηγούνι, µε βαλβίδα εκπνοής
(για άνετη και συνεχή χρήση), επίστρωση ενεργού άνθρακα, εσωτερικό στεγανοποιητικό αφρώδες στη µύτη και
έλασµα στη µύτη για καλύτερη εφαρµογή.
3. Φόρµα – ποδιά εργασίας (σαµάρι)
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 πρέπει να φέρει εξωτερική τσέπη µπροστά µε
τυπωµένο το λογότυπο του ∆ήµου µπροστά και στην πλάτη µε µελάνη µεταξοτυπίας απευθείας στο ρούχο και
όχι θερµοµεταφορά και να έχει δεσίµατα στα πλάγια µε κορδόνια ή µε τρουκ.
4. Νιτσεράδες.
Για τους εργαζόµενους στην αποκοµιδή απορριµµάτων και εργαζόµενους απασχολούµενοι σε εξωτερικούς
χώρους (πχ εργαζόµενοι κήπων, οδοκαθαριστές) καθώς και τους επιβλέποντες των παραπάνω εργασιών.
Πρότυπα: Για το παντελόνι ΕΝ ISO20471:2013 , EN343 – class 3.3, Για το σακάκι EN ISO 13688:2013, EN ISO
20471:2013/A1:2016 class 3, EN343 class 4.3
Χαρακτηριστικά: Νιτσεράδες δύο τµηµάτων (σακάκι και παντελόνι). Το σακάκι θα έχει κλείσιµο µε κρυφό βαρέως
τύπου πλαστικό φερµουάρ και πατιλέτα µε τρουλ, κουκούλα αποσπώµενη µε κορδόνι και δυνατότητα
αποθήκευσης στο πίσω µέρος, Κατασκευασµένο από 100% πολυεστέρα 300d, µε επικάλυψη PU 190 γραµµάρια
και 100% πολυεστερικό δίχτυ 60 γραµµαρίων για εσωτερική επένδυση µε εξωτερικές τσέπες. Το παντελόνι
κατασκευασµένο από 100% πολυεστέρα 300d µε επικάλυψη PU 190 γραµµάρια, µε πλευρικά φερµουαρ και
πατιλέτα χαµηλά στα µπατζάκια για εύκολη και γρήγορη εφαρµογη. . Θα έχουν τυπωµένο το λογότυπο του ∆ήµου
µπροστά και πίσω µε µελάνη µεταξοτυπίας απευθείας στο ρούχο και όχι θερµοµεταφορά .
5. Ανακλαστικά γιλέκα
Με τυπωµένο λογότυπο του ∆ήµου εµπρός και πίσω, για τους απασχολούµενους και επιβλέποντες σε εργασίες
σε οδούς όπως ασφαλτοστρώσεις, τεχνικά έργα σε οδούς, εργασίες κήπων, υδραυλικούς, οδοκαθαριστές,
οδηγούς και εργάτες συγκοµιδής και αποκοµιδής απορριµµάτων.
Πρότυπα: Πρότυπα: ΕΝ 471 κλάση 1:2
Χαρακτηριστικά: Να είναι µε έντονο διακρινόµενο κίτρινο ή πορτοκαλί χρώµα µε αναπνέων αεριζόµενο διχτυωτό
το άνω µέρος του γιλέκου, µε δυο λουρίδες αντανακλαστικές και µέγεθος από S έως 5XL. Θα έχουν τυπωµένο
το λογότυπο του ∆ήµου µπροστά και πίσω µε µελάνη µεταξοτυπίας απευθείας στο ρούχο και όχι θερµοµεταφορά.
6. Γάντια µιας χρήσης, για προστασία έναντι χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών.
Πρότυπα:. ΕΝ 374-1:2016/Type B, EN374-4:2013
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm, κατασκευή από Νιτρίλιο, η συσκευασία να είναι σε κουτιά ανά 50 ή 100
τεµάχια.
7. Ρόµπα νοσηλευτή – ποδιά εργασίας
Η ρόµπα νοσηλευτή θα πρέπει να είναι κατασκευασµένη από υλικό polyester/cotton (65/35), ώστε να
επιτυγχάνεται όσο το δυνατόν µικρότερη συρρίκνωση κατά το πλύσιµο. Θα πρέπει να φέρει εξωτερικές τσέπες
µπροστά και τρία ή τέσσερα κουµπιά
8. Αντιολισθητικά υποδήµατα νοσηλευτή τύπου crocs
Χαρακτηριστικά: Αντιαλλεργικά, από πλαστικό ειδικού τύπου, µε απορρόφηση µηχανικής ενέργειας στην φτέρνα,
ελαφριά, προστασία της σόλας έναντι διάτρησης, αντιολισθητική σόλα.
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ΟΜΑ∆Α Γ`: ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΨΑΧΝΩΝ
Οι προδιαγραφές των προσφεροµένων ατοµικών µέσων προστασίας
προδιαγραφές.

πρέπει να καλύπτουν τις κατωτέρω

1. Αρβύλα Πυροσβέστη: Για την προστασία των πυροσβεστών κατά την κατάσβεση πυρκαγιών.
Θα πρέπει φέρει τις προδιαγραφές DIN EN ISO 20344:2013(EN ISO 20344:2011). DIN EN ISO 20345:2012(EN
ISO 20345:2011), DIN EN 15090:2012(EN 15090:2012), category Typ F2A HI3 CI SRC
Το εν λόγω άρβυλο θα πρέπει να είναι αδιάβροχο και διαπνέων. Το δέρµα θα πρέπει να φέρει υδροφοβική
µεµβράνη GORE CROSSTECH ή αντίστοιχο υλικό. Θα πρέπει να παρέχει προστασία διείσδυσης από οργανικά
υγρά , αίµα και χηµικά. Το δέρµα κατασκευής θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και πάχους 2,0 – 2,2 mm. Η
σόλα θα ελαφριά αντιστατική και αντιολισθητική σε πάγο και χιόνι και θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές EN
15090/2012 + SRC. Σύστηµα δεσίµατος µε χωρίς τριβές µε κορδόνια και ενισχυµένο φερµουάρ. Το εν λόγω
άρβυλο θα πρέπει να κάνει για πυρκαγιές αστικού και βιοµηχανικού τύπου.
2. Χιτώνιο πυροσβέστη χρώµατος Blue: Για την προστασία των πυροσβεστών κατά την κατάσβεση
πυρκαγιών.
Θα πρέπει να φέρει να πιστοποιητικά CE: EN ISO11612:2015 (A1,B1,C1,F1), EN ISO13688:2013 και
πιστοποίηση ΟΕΚΟ-ΤΕΧ Standard 100 Class II. Υλικό 100% ΝΟΜΕΧ 220gr/m2 ή αντίστοιχο.
Το εν λόγω ένδυµα θα πρέπει να παρέχει έµφυτη και µόνιµη αντιπυρική προστασία και θερµοµόνωση. Θα πρέπει
να παρέχει προστασία από την ακτινοβολούµενη θερµότητα. Το υλικό κατασκευής θα πρέπει να είναι ΝΟΜΕΧ
100% ή αντίστοιχο το οποίο να διαθέτει υψηλές µηχανικές ιδιότητες και αντιστατική προστασία ή άλλο αντίστοιχο
υλικό. Επιπρόσθετα δε, θα πρέπει: Να είναι ραµµένο από ειδικές κλωστές ραφής από ΝΟΜΕΧ ή αντίστοιχο υλικό.
Να φέρει ανακλαστικές ταινίες πυροσβεστικής (κίτρινη –ασηµί) και ανακλαστική επιγραφή στην πλάτη σύµφωνα
µε τα πρότυπα EN ISO 20471:2013. Να κλείνει µε φερµουάρ το οποίο να καλύπτεται. Να φέρει αναδιπλούµενο
γιακά µε επιπλέον εσωτερικό ύφασµα για προστασία του λαιµού. Στο εµπρόσθιο µέρος να φέρει τσεπάκι στο
στήθος για στυλό ή προσαρµογή ασυρµάτου, 2 µεγάλες τσέπες γενικής χρήσης στο στήθος.
3. Παντελόνι πυροσβέστη χρώµατος Blue: Για την προστασία των πυροσβεστών κατά την κατάσβεση
πυρκαγιών.
Θα πρέπει να φέρει να πιστοποιητικά CE: EN ISO11612:2015 (A1,B1,C1,F1), EN ISO13688:2013 και
πιστοποίηση ΟΕΚΟ-ΤΕΧ Standard 100 Class II. Υλικό 100% ΝΟΜΕΧ 220gr/m2 ή αντίστοιχο.
Το εν λόγω ένδυµα θα πρέπει να παρέχει έµφυτη και µόνιµη αντιπυρική προστασία και θερµοµόνωση. Θα πρέπει
να παρέχει προστασία από την ακτινοβολούµενη θερµότητα. Το υλικό κατασκευής θα πρέπει να είναι ΝΟΜΕΧ
100% ή αντίστοιχο υλικό το οποίο να διαθέτει υψηλές µηχανικές ιδιότητες και αντιστατική προστασία ή άλλο
αντίστοιχο υλικό. Επιπρόσθετα δε, θα πρέπει: Να είναι ραµµένο από ειδικές κλωστές ραφής από ΝΟΜΕΧ ή
αντίστοιχο υλικό. Να φέρει ανακλαστικές ταινίες πυροσβεστικής (κίτρινη-ασηµί) σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO
20471:2013. Να φέρει δύο τσέπες στα πλάγια και 2 µεγάλες τσέπες τύπου cargo µε καπάκι.
4. Πολυστρωµατική στολή πυροσβέστη χρώµατος Blue: Για την προστασία των πυροσβεστών κατά την
κατάσβεση πυρκαγιών. Από υλικό πολλαπλών στρωµάτων µε επαρκή αντοχή στην φωτιά, κατάλληλο για
επιχειρήσεις πυρόσβεσης και διάσωσης. Θα αποτελείται από χιτώνιο και παντελόνι. Θα περιλαµβάνει
ανακλαστικά στοιχεία από µη εύφλεκτο υλικό. Θα έχει στρώσεις ΝΟΜΕΧ/LENZING FR ΒΙΣΚΟΖΗ ή αντίστοιχου
υλικού 260gr, Επένδυση ύφασµα µε φράγµα υγρασίας FR πλεκτό ύφασµα µε µεµβράνη PU 85gr θερµικό στρώµα
FR µη υφασµένο . Θα έχει εσωτερική θερµική στρώση αραµιδική/βισκόζη 260gr.
Το παντελόνι θα φέρει µη αποσπώµενες τιράντες για τους ώµους και ταινία απορρόφησης στο τελείωµα του
ποδιού.
Το σακάκι θα φέρει ένα φερµουάρ γρήγορης απελευθέρωσης, χαµηλότερες µπροστινές τσέπες µε τρουκ. Πλεκτές
µανσέτες µε βρόγχους-αντίχειρα για να κρατάνε τα µανίκια στην θέση τους.
Θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές:
EEC Nr89/686/EEC
EN469:2005 + A1:2006+AC:2006 (PN-EN 469:2008)
EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12)
Τα επίπεδα προστασίας για µεταφορά θερµότητας µε φλόγα και ακτινοβολία θα είναι level 2.
Τα επίπεδα αντίστασης σε νερό και υδρατµούς θα είναι level 2.
5. Κράνος αστικής πυρόσβεσης και διάσωσης τύπου F1 XF ή αντίστοιχο:
πυροσβεστών κατά την κατάσβεση πυρκαγιών και σε επιχειρήσεις διάσωσης.
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Για την προστασία των

Θα πρέπει να φέρει τα πιστοποιητικά ΕΝ433:2008, ΕΝ14458:2004, EN16471:2014, EN16473:2014, και να φέρει
σήµανση CE υποχρεωτικά.
Θα περιλαµβάνει εσωτερική µικρή διάφανη προσωπίδα, εξωτερική µεγάλη επιχρυσωµένη προσωπίδα, κάλλυµα
αυχένα, και υποδοχή για τοποθέτηση φακού
6. Κράνος δασοπυρόσβεσης και διάσωσης τύπου F2 XTREM ή αντίστοιχο: Για την προστασία των
πυροσβεστών κατά την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών και σε επιχειρήσεις διάσωσης.
Θα πρέπει φέρει τα πιστοποιητικά: ΕΝ12492:2012, ΕΝ16471:2014, ΕΝ16472:2014 και να φέρει σήµανση CE
υποχρεωτικά.
Θα περιλαµβάνει προστατευτικά γυαλιά, αντανακλαστικές ταινίες και υποδοχή για τοποθέτηση φακού.
∆είγµατα
Προκειµένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τεχνικά στοιχεία του προσφεροµένων ειδών
καθώς και η συµµόρφωση του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει ο υποψήφιος προµηθευτής επί ποινή
αποκλεισµού (χωρίς άλλη ειδοποίηση και εφόσον τους ζητηθεί από την υπηρεσία) να επιδείξει τα ΜΑΠ που
προσφέρει όπως έχουν ζητηθεί συµπεριλαµβανοµένων και των ειδών µε τα τυπώµατά τους όπου αυτό ζητείται.
Τα είδη Νιτσεράδες-σαµαράκια –γιλέκα (τυπωµένα) καθώς και τα υποδήµατα εργασίας θα αξιολογηθούν (επί
ποινή αποκλεισµού) για την ποιότητα και την µηχανική αντοχή από την επιτροπή αξιολόγησης και τον Τεχνικό
Ασφάλειας του ∆ήµου. Τα ΜΑΠ θα πρέπει να παραµείνουν στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου ώστε να
αξιολογηθούν.
Για τον λόγο αυτό επί ποινή αποκλεισµού θα υποβληθεί και σχετική υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των ανωτέρω.
Κάθε εργονοµικά εξελιγµένη ή αισθητική βελτίωση στα ΜΑΠ θα εκτιµηθεί ιδιαιτέρως και µε την προϋπόθεση ότι
δεν θα αποκλίνει από τα βασικά στοιχεία της προαναφερόµενης Τεχνικής Περιγραφής & Προδιαγραφής που
αφορούν σύµφωνα µε Ευρωπαϊκά πρότυπα εκφρασµένα κατά ΕΝ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο χρόνος ισχύς της προσφοράς θα είναι εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες. Προσφορές που δεν περιλαµβάνουν όλα
τα είδη, θα απορρίπτονται.
Ο ∆ήµος έχει όλο το δικαίωµα να απορρίψει ένα µέσο ατοµικής προστασίας εάν κρίνει ότι δεν είναι κατάλληλο
για το σκοπό που ζητείται και να παραβλέψει ορισµένα στοιχεία τις τεχνικής έκθεσης, αν θεωρήσει ότι δεν είναι
τόσο απαραίτητα.
Υποχρέωση του προµηθευτή είναι η παράδοση των ΜΑΠ να γίνεται στην κεντρική αποθήκη του ∆ήµου µας στο
εργοτάξιο Ψαχνών.
Τα µέσα ατοµικής προστασίας θα παραδίδονται σταδιακά και σύµφωνα µε τις ανάγκες του ∆ήµου µας, εντός
µιας (01) εργάσιµης ηµέρας από την ειδοποίηση των υπηρεσιών του ∆ήµου. Για τον λόγο αυτό επί ποινή
αποκλεισµού θα υποβληθεί από τους διαγωνιζόµενους και σχετική υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των ανωτέρω.
Ο χρόνος εγγύησης των υλικών δεν θα είναι µικρότερος των δώδεκα (12) µηνών επί ποινή αποκλεισµού και θα
πρέπει να υποβληθεί από τον υποψήφιο προµηθευτή και η σχετική υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των ανωτέρω.
Με την
•
•
•
•
•

προσφορά θα δίνονται υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω στοιχεία.
Πιστοποιητικά-∆ήλωση Συµµόρφωσης του κατασκευαστή για τα EN και CE του κάθε προϊόντος
Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης
Υπεύθυνη δήλωση για αποστολή δείγµατος
Υπεύθυνη δήλωση χρόνου παράδοσης
Υπεύθυνη δήλωση χρόνου ισχύς της προσφοράς
Ψαχνά, 17-07-2020
Ο
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ
∆ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc.
ΠΕ5/Α
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 12/2020
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π.)
(ΚΥΑ 53361/06) ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ
(ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΟ), ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ
ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ∆ΗΚΑ∆ΙΜΕ) & ΤΟΥ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.478,28€

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείµενο Προµήθειας
Αντικείµενο της παρούσης είναι η προµήθεια εξοπλισµού (Μέσα Ατοµικής Προστασίας)

για την προστασία των
εργαζοµένων στα συνεργεία καθαριότητας, τεχνικών έργων, ύδρευσης, πρασίνου, ηλεκτρολόγων, και κοιµητηρίων,
κ.λ.π., όπως αυτές οι πρόσθετες παροχές προβλέπονται από την ΚΥΑ 53361/06 και τροποποιήθηκαν µε τις ΚΥΑ 36586/07
και ΚΥΑ 31119/07 .Με τον τρόπο αυτό θα καλυφθούν άµεσες ανάγκες των συνεργείων των ανωτέρω υπηρεσιών και θα
προστατευθούν οι εργαζόµενοι µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Επίσης θα γίνει προµήθεια εξοπλισµού για την προστασία:
•
των εργαζοµένων σε σχολεία (καθαρίστριες, φύλακες) & στη Βοήθεια στο Σπίτι
•
των καθαριστριών των Σχολικών Επιτροπών Α`βαθµιας και Β`βαθµιας εκπαίδευσης
•
του προσωπικού της ∆ηµοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης ∆ιρφύων – Μεσσαπίων (∆Η.Κ.Α.∆Ι.ΜΕ.)
•
το προσωπικό του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιµακίου Ψαχνών

ΑΡΘΡΟ 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
1.Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/07-06-2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης
2.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
3. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006
4. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 43726/2019

5.Του Ν.4029/2011 αρθρ.29 ΠΑΡ. 2 όπως αυτό συµπληρώθηκε από τον Ν.4172/2013 αρθρ.110 παρ.8.
6. Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου στην σχετική πίστωση του οικονοµικού έτους 2020 µε:
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
Κ.Α. 20.6061.001: Παροχές ένδυσης, Προµήθεια αντανακλαστικών ειδών προστασίας εργαζοµένων (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ &
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ)
ΕΤΟΣ
ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (€)
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ (€)
2020
13.976,04
14000,00
Κ.Α. 25.6063.001: Προµήθεια ειδών προστασίας εργαζοµένων (Υ∆ΡΕΥΣΗ)
ΕΤΟΣ

ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (€)

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ (€)

2020

6.983,06

7000,00

Κ.Α. 30-6063.001: Λοιπές παροχές σε είδος. Προµήθεια ειδών προστασίας εργαζοµένων (ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ)
ΕΤΟΣ

ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (€)

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ (€)

2020

1.489,24

1500,00

Κ.Α. 45-6063.001: Προµήθεια ειδών προστασίας εργαζοµένων νεκροταφείου (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ)
ΕΤΟΣ

ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (€)

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ (€)

2020

246,02

250,00

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ (ΦΥΛΑΚΕΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ)
Κ.Α. 70.01-6061.001: Παροχές ένδυσης κλπ προσωπικού (καθαρίστριες σχολείων)
ΕΤΟΣ

ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (€)

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ (€)

2020

2294,62

2300,00

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α` ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΣΗΣ)
Κ.Α. 20-6061: Για Μέσα Ατοµικής Προστασίας Καθαριστριών σχολικών µονάδων
ΕΤΟΣ

ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (€)

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ (€)
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2020

1943,08

2000,00

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β` ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΣΗΣ)
Κ.Α. 20-6061: Για Μέσα Ατοµικής Προστασίας Καθαριστριών σχολικών µονάδων
ΕΤΟΣ

ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (€)

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ (€)

2020

899,99

900,00

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ∆Η.Κ.Α.∆Ι.ΜΕ.
Κ.Α. 15-6063:
ΕΤΟΣ

ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (€)

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ (€)

2020

603,88

604,13

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΨΑΧΝΩΝ
Κ.Α. 70.02-6162.001:
ΕΤΟΣ

ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (€)

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ (€)

2020

16.996,68

17.000,00

45.432,61€

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ: 45.554,13€

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ:

7. Τις ανάγκες του ∆ήµου που επιβάλλουν την προµήθεια.
ΑΡΘΡΟ 3ο : Γενικά Χαρακτηριστικά – Περιγραφή
Η περιγραφή αυτή αφορά την προµήθεια εξοπλισµού για την προστασία των εργαζοµένων στα συνεργεία
καθαριότητας, τεχνικών έργων, ύδρευσης, πρασίνου, ηλεκτρολόγων και κοιµητηρίων των Τεχνικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου. Επίσης αφορά την προµήθεια εξοπλισµού προστασίας για το προσωπικό του ∆ήµου που εργάζεται
σε σχολικά κτίρια.
ΑΡΘΡΟ 4ο : Συµβατικά τεύχη
Συµβατικά τεύχη αυτής της προµήθειας, κατά σειρά ισχύος, ορίζονται:
Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.
Η τεχνική έκθεση και οι οριζόµενες και ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός µελέτης της προµήθειας.
Η σύµβαση µεταξύ κυρίου του έργου και του αναδόχου.
Η προσφορά του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 5ο : Σύµβαση
Μετά την απόφαση ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του
συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης πρόσκλησης ( παρ. 4 του άρθρο
105 του ν. 4412/2016).
ο

ΑΡΘΡΟ 6 : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης και το ύψος της καθορίζεται σε
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ σύµφωνα µε το εδαφ.β της παρ.1 του άρθρου 72 του ν.
4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις της εφαρµογή όλων των όρων της
σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.
Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι
µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστηµα που θα ορίζεται στα έγγραφα της
σύµβασης. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολο τους µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 7ο : Αυτό-ενηµέρωση του αναδόχου
Ο ανάδοχος θεωρείται ότι έχει εξετάσει τις καθορισµένες απαιτήσεις και τους παρόντες όρους. ∆εν θα επιτραπεί
οποιαδήποτε αξίωση από τον ανάδοχο για πρόσθετη πληρωµή ή χρονική παράταση που θα οφείλεται σε
παρερµηνεία οποιουδήποτε θέµατος αναφερόµενου στους χώρους, τις καθορισµένες απαιτήσεις ή τους όρους, θέµα
για το οποίο θα µπορούσε ο ανάδοχος να ενηµερωθεί πραγµατοποιώντας επίσκεψη στους χώρους, προσφεύγοντας
στις υπηρεσίες του ∆ήµου ή χρησιµοποιώντας οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο για την περίπτωση µέσο.
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ΑΡΘΡΟ 8ο : Χρόνος – Τόπος παράδοσης - παραλαβή
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τµηµατικά, και εντός µιας (01) εργάσιµης ηµέρας από την ηµεροµηνία
παραγγελίας τους στην αποθήκη του ∆ήµου ∆ιρφύων – Μεσσαπίων στο εργοτάξιο στα Ψαχνά Ευβοίας, Η
παραλαβή των ειδών θα γίνεται από επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, συντάσσοντας
τα προβλεπόµενα από τα άρθρα 219 και 220 του ίδιου νόµου πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής, παρουσία του προµηθευτή θα διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος µε
µακροσκοπική εξέταση, σύµφωνα µε τα συµβατικά στοιχεία της µελέτης και την προσφορά.
ο

ΑΡΘΡΟ 9 : Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση
Η παράδοση θα γίνει στο εργοτάξιο του ∆ήµου, σύµφωνα µε την υπόδειξη της υπηρεσίας και εντός του οριζόµενου
συµβατικού χρόνου παράδοσης. Σαν ηµέρα παράδοσης θεωρείται η ηµέρα που θα παραδοθούν στο χώρο του
εργοταξίου, µε ευθύνη µεταφοράς και εκφόρτωσης από τον προµηθευτή.
Αν τα είδη παραδοθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης και µέχρι λήξης του
χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, µπορεί να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, µε
αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόµενης
συνολικής διάρκειας της σύµβασης ή σε περίπτωση τµηµατικών - ενδιαµέσων προθεσµιών της αντίστοιχης
προθεσµίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των ειδών που παραδόθηκαν
εκπρόθεσµα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5%, χωρίς Φ.Π.Α. επί της συµβατικής αξίας
των ειδών που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόµενες για
υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύµβασης και µπορούν να ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, αν τα είδη που αφορούν στις ως άνω τµηµατικές προθεσµίες παραδοθούν µέσα στη
συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριµένες παρατάσεις αυτής και µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύµβασης
έχει εκτελεστεί πλήρως. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται και συµψηφίζεται µε την αµοιβή του αναδόχου προµηθευτή. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.
ο

ΑΡΘΡΟ 10 : ∆ιάρκεια - Παράταση Σύµβασης
Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι για ένα (01) έτος ή µέχρι της εξάντλησης του ποσού του προϋπολογισµού.
Η παράταση της σύµβασης µπορεί να γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 «Χρόνος παράδοσης υλικών
του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 11ο : Έξοδα, κρατήσεις, εισφορές
Ο ανάδοχος βαρύνεται µε κάθε είδους νόµιµες κρατήσεις και φόρους και µόνο σε περίπτωση αλλαγής εν τω µεταξύ
του καθεστώτος των κρατήσεων ή του Φ.Π.Α. κ.λ.π. θα εφαρµοσθεί η αντίστοιχη για το θέµα νοµοθεσία ή οι
αντίστοιχες οδηγίες των αρµοδίων Υπουργείων.
ο

ΑΡΘΡΟ 12 : Επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ως προς το κύρος, την ερµηνεία και την εκτέλεση της σύµβασης
αυτής και τις αξιώσεις που απορρέουν από αυτήν, θα επιλύεται από τα αρµόδια δικαστήρια, βάσει της ισχύουσας
νοµοθεσίας.

Ψαχνά, 17-07-2020
Ο
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ
∆ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc. ΠΕ5/A
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