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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 
Η παρούσα αφορά την προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας των δικαιούχων του 
µόνιµου προσωπικού της Υπηρεσίας καθαριότητας και του µονίµου προσωπικού της 
υπηρεσίας τεχνικών έργων του Δήµου Αρχαίας Ολυµπίας  
 
Σύµφωνα µε την 153/2012 απόφαση Δηµοτικού Συµβουλίου συντάθηκε εθελοντική 
οµάδα πυροπροστασίας – δασοπυρόσβεσης µε το χαρακτηριστικό (ΔΙΑΣ)  για τις 
ανάγκες πυρασφάλειας της ευρύτερης περιοχής του Δήµου Αρχαίας Ολυµπίας. 
 
Με την 173/2012 απόφαση Δηµοτικού Συµβουλίου ένταξης των εθελοντών στο 
γραφείο Πολιτικής Προστασίας  του Δήµου Αρχαίας Ολυµπίας.   
 
Η προµήθεια του κάτωθι πρόσθετου ατοµικού εξοπλισµού  κρίνεται απαραίτητη 
καθώς τα πυροσβεστικά οχήµατα του Δήµου Αρχαίας Ολυµπίας επανδρώνονται  τόσο 
από µόνιµο προσωπικό όσο και από εθελοντές σε υπηρεσίες πυρασφάλειας – 
πυροπροστασίας – δασοπυρόσβεσης. 
 
Την 4/2019 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας περί ένταξης 
της εθελοντικής οµάδας ¨ΔΙΑΣ¨ στα µητρώα της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής 
Προστασίας. 
 
Ο προϋπολογισµός της µελέτης  ανέρχεται σε   15.942.00  € πλέον Φ.Π.Α 24% 
3.826.08 €  ήτοι σύνολο 19.768.08€ .  
 
Τα είδη των δικαιούχων καθορίζονται στην 43726 (ΦΕΚ 2208/8-6-2019 τεύχος Β) 
εγκύκλιο κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Εσωτερικών-Εργασίας,Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Οικονοµικών. 
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισµό του Δήµου έτους 2020. 
 
  
 
 

ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ  09/04/2020 
Ο Συντάξας 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
1. Γαντια νιτριλίου μη αποστειρωμένα μιας χρήσης, χωρίς πούδρα (powder free), αμφιδέξια, 
χρώματος μπλε, κατασκευασμένα από απαλό νιτρίλιο χωρίς καθόλου latex. Απολύτως 
υποαλλεργικά ενώ θα προσφέρουν άριστη εφαρμογή. Θα  είναι πολύ λεπτά προκειμένου να μην 
επηρεάζουν την αφή του χρήστη και ταυτόχρονα πολύ ανθεκτικά και ελαστικά για την ασφάλεια 
του. Θα είναι ανατομικά σχεδιασμένα χωρίς ραφή προκειμένου να εξασφαλίζουν τέλεια χρήση. 

Στο τελείωμα τους φέρουν γύρισμα (ρεβέρ) για καλύτερη εφαρμογή. Είναι ποιοτικά ελεγμένα 
ηλεκτρονικά, για την αποφυγή μικροοπών και ατελειών παρέχοντας έτσι τα υψηλότερα επίπεδα 
ασφάλειας στον χρήστη. Κατάλληλα για άτομα που ενδέχεται να παρουσιάσουν αλλεργία στο 
latex. Συσκευασία  σε κουτί 100 ζευγών 
 
2.Μπουφαν αδιάβροχο pilot υψηλής διακριτικότητας MOTION TEX VIZ, νέον, με κουκούλα που 
τυλίγεται, δύο τσέπες στο στήθος και δύο πλευρικές, τσέπη για smartphone, τσέπη στα μανίκια, 
εσωτερική τσέπη, περιμετρικό ανακλαστικό υλικό, τσέπη ταυτότητας στο στήθος με εσωτερική 
θηλιά. χρώματος: κίτρινου/μπλε με Κέλυφος: 100% πολυεστέρας, Επένδυση: 100% πολυεστέρας, 
Υπόστρωμα: 100% πολυεστέρας. Πριν τη προμήθεια ο ανάδοχος θα επικοινωνήσει μαζί μας για τη 
κατασκευή των απαραιτήτων λογοτύπων. 

3. Παντελόνι Εργασίας Ανακλαστικό PortWest E049 Κίτρινο/Μπλέ 
Ανθεκτικό πολυεστέρα/βαμβάκι ύφασμα με Texpel φινίρισμα ανθεκτικό στο λεκέ. 
Θα φέρει Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα με 8 τσέπες για άπλετη αποθήκευση με 
Κρίκο D για κλειδιά ή κάρτες ταυτότητας. 
Λάστιχο πίσω στη μέση για μια ασφαλή εφαρμογή με πιστοποίηση  σύμφωνα με το πρότυπο EN 
ISO 20471 μετά από 50x πλύσεις. Ύφασμα Shell : 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 245g  EN ISO 
20471 Class 1 
 
4.Μπλουζακι t-shirt Βαμβακερό χρώματος μπλε σκούρο με κοντό μανίκι Κατάλληλο για 
καθημερινή χρήση με διπλές ραφές, άνετο, 100% βαμβάκι με βάρος 140 gr/gm. 

5.Φόρμα εργασίας (παντελόνι – χιτώνιο)  σετ  σε σκουρο μπλε χρώμα. Χιτώνιο από 100% 
βαμβακερό ύφασμα rip-stop– 2 τσέπες στο στήθος με κλείσιμο Velcro.- Υποδοχές στον αγκώνα 
όπου μπορούν να τοποθετηθούν επιαγκωνίδες. – 2 τσέπες ψηλά στα μανίκια κοντά  στον  ώμο που 
έχουν ραμμένο  Velcro για σήματα και δύο τσεπάκια πιο χαμηλά. – 2 ταινίες με Velcro για το 
όνομα.- Μάο γιακά με Velcro κλείσιμο και ύφασμα εσωτερικά.- Ισχυρό φερμουάρ μπροστά με 
καπάκι που κλείνει με Velcro. 

  Παντελόνι από 100% βαμβακερό ύφασμα rip-stop. 
– 2 λοξές τσέπες.- 2 πίσω τσέπες με καπάκια.- Ενίσχυση  στο γόνατο όπου μπορούν να 
τοποθετηθούν επιγονατίδες.- 2 τσέπες σε κάθε πλευρά του ποδιού που κλείνουν με Velcro.- 2 



διαγώνιες τσέπες στο πόδι με κλείσιμο Velcro και ασφάλεια με κορδόνι.- Ανοίγματα στο κάτω 
μέρος που κλείνουν με κορδόνι.- Ενίσχυση στην έδρα. 
 
6.Ανακλαστικο γιλέκο χρώματος κίτρινου με μπλε σκούρο C476. 
Θα διαθέτει πολλές πρακτικές τσέπες, διπλή θήκη ID, d-ring και τηλεφώνου. 
 Θα εχει  Πιστοποίηση CE με ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα 
 Μπροστινό άνοιγμα φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση και 7 θήκες για άφθονο αποθηκευτικό 
χώρο. 
 Θα  επιτρέπει τη χρήση απεικόνισης κάρτας ταυτότητας κατακόρυφου και οριζόντιας ταυτότητας 
και δακτύλιο D για κλειδιά ή ταυτότητες . 
 
 
 7.Αρβυλα ασφαλείας  Υψηλής ποιότητας ενισχυμένο μαύρο Nubuck* δέρμα με εξαιρετική 
αδιαβροχοποίηση στο νερό, όπως επίσης σε διάφορα πετρελαιοειδή και λάδια, υψηλής 
ευκαμψίας και διαπνοής. 

Επένδυση που θα συνδυάζει θερμομονωτική προστασία αδιάβροχης διαπνεόμενης 
φόδρας Thinsulate και μεμβράνης HYDRATEC που θα απορροφούν τον ιδρώτα του ποδιού και το 
αποβάλλουν εξωτερικά του υποδήματος ώστε το πόδι να παραμένει ζεστό και στεγνό ακόμη και σε 
ακραίες καταστάσεις. Οσο πιο υψηλότερη θα είναι η σωματική δραστηριότητα, τόσο πιο 
αποτελεσματικές θα  γίνονται παρέχοντας θερμομονωτική προστασία και 100% 
αδιαβροχοποίηση ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες και βροχή. 

Θα έχει πολυκαρβονική προστασία δακτύλων Carbonlight αντοχής 200 J σύμφωνα με DIN EN12568 
που θα εξασφαλίζει μέγιστη προστασία χωρίς μόνιμη παραμόρφωση του προστατευτικού 
κελύφους σε φορτίο υψηλής πίεσης όπου επανέρχεται στην αρχική του μορφή, ενώ θα ζυγίζει 
μόλις το μισό βάρος ενός ατσάλινου κελύφους προστασίας.   

Θα φέρει προστασία πέλματος με ενδιάμεση σόλα Q-Flex κατασκευασμένη 
με ανθρακονήματα (χωρίς μέταλλο), εξαιρετικά εύκαμπτη, εργονομική, αντιστατική κι 
αντιδιατρητική με αντοχές μέχρι 1100N προσφέροντας θερμική απομόνωση. 

Θα έχει άνετη εσωτερική σόλα αποσπώμενη, πλενόμενη, αντιστατική άριστης ποιότητας που θα 
προσφέρει άνεση και σταθερότητα στο πόδι. 

Ενιαία, δίχρωμη σόλα ειδικά σχεδιασμένη αποκλειστικά με ελαστικό  και με επίστρωση μαλακού 
PU για μεγαλύτερη άνεση και απορρόφηση κραδασμών, πολυλειτουργικός σχεδιασμό για όλες τις 
απαιτητικές, υπαίθριες, εργασίες που επιτρέπει τον τέλειο έλεγχο από το χρήστη. Εξασφαλίζει τα 
καλύτερα αντιστατικά χαρακτηριστικά με τη βέλτιστη πρόσφυση κι αντοχή στην ολίσθηση σε 
πετρελαιοειδή και λάδια, ενώ θα  αντέχει και σε θερμοκρασίες 300 βαθμών. Αυτή η σόλα θα 
εγγυάται εξαιρετική απόδοση πολλαπλής κατεύθυνσης πρόσφυση σε όλους τους τύπος ολισθηρών 
επιφανειών. 

8.Γαντια δερματοπάνινα τύπου PASA, κόκκινα, από δέρµα µόσχου, µε ενίσχυση κόκκινου 
δέρµατος στη παλάµη στον αντίχειρα και τον δείκτη, µε βαµβακερό ύφασµα, βαµβακερή επένδυση 
και µανσέτα ασφαλείας.  

 

9.  Μάσκα Προστασίας Αναπνοής με φιλτρα Ρ1. Θα έχει  απαλή επιφάνεια και σφράγισή σε 
συνδυασμό με  Βαλβίδα Εκπνοής, θα βελτιώνουν την άνεση του χρήστη και την προσαρμογή στο 
πρόσωπο. Θα εχει μειωμένη αντίσταση στην αναπνοή και θα βοηθά στην ελαχιστοποίηση της 
ανάπτυξης θερμότητας στο εσωτερικό της μάσκας. 



Θα εχει  σύστημα Στερέωσης Φίλτρου Μπαγιονέτ, για ασφαλή και σταθερή εφαρμογή που θα  
συνδυάζει απαράμιλλο επίπεδο άνεσης για τον χρήστη, με πλήρως αντικαταστάσιμα εξαρτήματα 
για μέγιστη διάρκεια αντοχής και ποιότητα 

Η  Βαλβίδα θα παρέχει ευκολότερη αναπνοή και μειωμένη συσσώρευση θερμότητας και υγρασίας 
ενωη  σχεδίαση διπλού φίλτρου θα προσφέρει χαμηλότερη αντίσταση στην αναπνοή. 

Θα φερει σύστημα Κουμπώματος Φίλτρου Μπαγιονέτ, που θα επιτρέπει τη σύνδεση με ευρεία 
γκάμα φίλτρων για προστασία από αέρια, ατμούς και σωματίδια 

Θα εχει σχεδίαση με ιμάντα κεφαλής και προαιρετικό ιμάντα κατεβάσματος και θα προσφέρει 
μεγαλύτερη σταθερότητα και αυξημένο επίπεδο άνεσης και ευκολίας κατά τη χρήση με φίλτρα 
τύπου Ρ1. 

10. Γυαλιά προστασίας ανοικτού τύπου για προστασία από στερεά σωματίδια στε μετάλλων, του 
ξύλου, των πλαστικών, των κεραμικών κλπ. 

Θα Επιτρέπουν την ταυτόχρονη χρήση γυαλιών μυωπίας ή πρεσβυωπίας με 
παράθυρα και πλαίσιο από σκληρό, άχρωμο, διαφανές πολυανθρακικό. 
Τα  άκρα θα είναι από απαλό μαύρο καουτσούκ και θα εμποδίζουν την ολίσθηση των γυαλιών. Ο 
σχεδιασμός του πλαισίου θα είναι τύπου "fit over" και επιτρέπει να φοράτε γυαλιά συνταγών 
ταυτόχρονα. Θα αντέχουν την πρόσκρουση με σωματίδια με μάζα 86g και ταχύτητα 45m/s(F) και 
θα πληρούν  τις απαιτήσεις του προτύπου TYPE 92281 EN166:2001F 
 
11. Μάσκα ημίσεως με φίλτρα Α1-Ρ3. Η μάσκα θα αποτελείται από την μάσκα προσώπου και δυο φίλτρα, 
θα καλύπτει την μύτη και το στόμα και θα είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικά και ελαφριά υλικά που δεν 
είναι επικίνδυνα για την υγεία. 
Το σώμα της μάσκας θα είναι κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό καουτσούκ. Τόσο το υλικό, όσο 
και ο σχεδιασμός της θα επιτρέπουν την άριστη εφαρμογή στο πρόσωπο εμποδίζοντας την είσοδο 
αέρα στο εσωτερικό της μάσκας από τα σημεία επαφής της με το πρόσωπο. Η μάσκα θα έχει τρεις 
οπές. Η πρώτη, που θα βρίσκεται στο κέντρο της μάσκας θα τοποθετείται ο προσαρμογέας της 
βαλβίδας εξαερισμού, ενώ στις δυο που θα βρίσκονται στα πλάγια προσαρμόζονται οι βαλβίδες 
εισαγωγής του αέρα ενώ θα περιλαμβάνει 2 φίλτρα 755-122 : A1-Ρ3  
 
12.Νιτσεραδα. Αδιάβροχο Σετ ( παντελόνι – χιτώνιο) με ανακλαστικές ταινίες κατασκευασμένη 
από 100% Polyester White PU Coating 
Θα εχει ενσωματωμένη κουκούλα, κουμπιά και λάστιχο στους καρπούς ενώ θα είναι  
Κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό υψηλής ποιότητας για πλήρη αδιαβροχοποίηση και για 
συνθήκες σκληρής εργασίας με Πιστοποίηση: CE EN 343, EN 340, EN 471 
 
13.Κρανος προστασίας κεφαλής. Θα έχει Υλικό Κατασκευής: Polycarbonate με Προτεινόμενη 
Χρήση: Εξωτερικές  εργασίες 

Το κράνος θα είναι καταλληλο για προστασιας   εργασίας σε ύψος και πτώση θα  είναι ελαφρύ, 
εξαιρετικά άνετο και θα ταιριάζει σε όλα τα μεγέθη κεφαλιών. 

Το λουρί και το κέλυφος θα δίνουν την καλύτερη δυνατή απόδοση, διατηρώντας το σταθερά στο 
κεφάλι, ακόμα και όταν είναι πλήρως ανεστραμμένο. 

Θα δίνει πρόσθετη ασφάλεια και προστασία κατά την εργασία σε ύψος, με ισχυρούς ανέμους ή 
όταν υπάρχει υψηλός βαθμός δραστηριότητας, όπως κατά τη διάρκεια χειρισμού εργατών σε 
απορριμματοφόρα ενώ θα διαθέτει  νέο εύχρηστο τροχό, τύπου καστάνιας, που θα σταθεροποιεί 
το κράνος στο κεφάλι του χρήστη. 



Θα είναι Εξοπλισμένο στο εσωτερικό του με  βαμβάκι με πορώδη επικάλυψη PU για μέγιστη 
απορρόφηση του ιδρώτα (Ουδέτερο PH, δερματολογικά ελεγμένο) και εξωτερικά με 
ενσωματωμένο γείσο για προστασία των ματιών. 

 

14.Γυαλια προστασίας ηλιακής ακτινοβολίες. Θα συνδυάζουν εξαιρετική προστασία για τα μάτια 
με μεγάλη ακρίβεια και άνεση. 
 
Ο φακός είναι θα είναι κατασκευασμένος από πολυανθρακικό υλικό με αντιθαμπωτικές ιδιότητες 
αφού θα περιβάλλεται από μία μεμβράνη τεχνολογίας H2X™ Anti-fog Treatment για αποφυγή 
θαμπώματος προστατεύοντας άριστα από το θόλωμα που προκαλείται από τη διαφορά 
θερμοκρασίας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος . Η τεχνολογία Anti-Fog θα 
εμποδίζει την ομίχλη, τον ιδρώτα και τον ατμό να εισχωρήσουν στον φακό. 
 
Το κλιπ του εσωτερικού φακού θα παρέχει μαλακό αφρώδες υλικό για τέλεια εφαρμογή και 
εξαιρετικό στυλ κρατώντας τον ιδρώτα και τις σκόνες μακριά από τα μάτια σας. Τα ενσωματωμένα 
μαλακά μαξιλαράκια μύτης θα εξασφαλίζουν άνετη και ξεκούραστη εφαρμογή χωρίς να 
βαραίνουν, ενώ θα είναι ιδανικά για πολύωρη εργασία.  
Θα είναι ιδανικά για χρήση σε εξωτερικό περιβάλλον και θαπροσφέρουν άριστη προστασία από 
την θάμπωση ακόμη και σε εξαιρετικά έντονη ηλιακή ακτινοβολία. Τέλος θα φερουν 
πολυανθρακικό φακό που θα  προσφέρει άριστη προστασία κατά 99% από τις υπεριώδεις 
ακτινοβολίες UVA/B/C ώστε τα μάτια σας να είναι πάντα προστατευμένα. 
 
15. Καπέλο τύπου μπέιζμπολ.   Θα είναι Κομψό μοντέρνο  100% βαμβακιού με τρύπες εξαερισμού 
τοποθετημένο πάνω σε πλαστικό κέλυφος που παρέχει ελαφριά προστασία κεφαλής με 
Χαρακτηριστικά  σε 54cm - 59cm περιφέρεια και EN812: 2012 χρώματος μπλε σκούρου.  
 
16. Γαλότσα χρώματος μαύρου γόνατος, αδιάβροχη εξαιρετικής ποιότητας, ιδανική για 
καθημερινή χρήση υπό δύσκολες συνθήκες και υπό βροχή. Το υλικό κατασκευής θα είναι από PVC 
υψηλής ποιότητας με επένδυση από ύφασμα και αντιολισθητική σόλα. 

17. Γαντια από ύφασμα και Νιτρίλιο. Η Παλάμη με επικάλυψη νιτριλίου, για μεγάλη αντοχή σε 
κοψίματα από μαχαίρι, γυαλί, πέτρα κλπ. Ύφανση που θα επιτρέπει την αναπνοή του χεριού με 
λεπτή κατασκευή για καλύτερη αίσθηση στο κράτημα 
Θα είναι κατάλληλα για ελαφριά και μεσαία χρήση, για εργασίες DIY και χρηση από οδοκαθαριστη 
με προδιαγραφές: CE – EN388: 4121 4121:  

          (4) αντοχή σε τριβή, με κλίμακα 0-4 
          (1) αντοχή σε κόψιμο, με κλίμακα 0-5 
          (2) αντοχή σε σχίσιμο, με κλίμακα 0-4 
          (1) αντοχή σε τρύπημα, με κλίμακα 0-4 

18.Γυαλια κλειστού τύπου. Έμμεσου Εξαερισμού, Αντιχαρακτικοί / Αντιθαμβωτικοί, Διαφανείς 
Πολυκαρβονικοί Φακοί, 2890 

Με μοντέρνο, λεπτό σχεδιασμό, Γυαλιά Προστασίας Κλειστού Τύπου 2890 θα συνδυάζουν 
επιδόσεις, και άνεση παρέχοντας ταυτόχρονα στον χρήστη εξαιρετικό οπτικό πεδίο. Έμμεσος 
εξαερισμός για βελτίωση της κυκλοφορίας, άνεση και μείωση του θαμπώματος σε ζεστές/υγρές 
συνθήκες. 
Θα εχεουν Πολυκαρβονικός φακός με αυξημένη αντοχή, με ιδιαίτερα αντιχαρακτική επίστρωση.Η 
ειδική, αντιθαμβωτική επίστρωσηθα μειώνει το θάμπωμα και θα εξασφαλίζει διαυγή όραση. 
 



19. Στολή προστασίας από χημικά.  
Στολή χημικής προστασίας κίτρινου χρώματος ολόσωμη με θερμοκολλημένες ραφές ώστε να 
επιτυγχάνεται η μέγιστη ασφάλεια  στεγανοποίησης, με φερμουάρ και ενσωματωμένη κουκούλα. 
Με ελαστικούς σφιγκτήρες στους αστραγάλους και τους καρπούς. 
Με εξαιρετική προστασία από υγρές χημικές ουσίες και στερεά σωματίδια. 
Τύπου 3-B, 4,5 και 6. 
Θα αποτελεί μία προστατευτική ενδυμασία με αντιστατικές ιδιότητες (EN 1149-5). 
Με πλενόμενο σχεδιασμό που θα μας επιτρέπει να τη πλύνουμε στο χέρι. 
Αναλυτικότερα θα προσφέρει: 
προστασία έναντι χημικών κατηγορία III (υψηλός κίνδυνος) (EN 14605) 
προστασία έναντι ραδιενεργών μολυσματικών σωματιδίων (EN 1073-2) 
προστασία έναντι υγρών χημικών υπό πίεση(EN 14605) 
προστασία έναντι υγρών εκνεφωμάτων (EN 1512) 
προστασία έναντι αιωρούμενων σωματιδίων συγκεκριμένων χημικών (EN 13982-1/2) 
περιορισμένη προστασία έναντι υγρών πιτσιλισμάτων (EN 13034) 
Ιδανική για τους αγρότες ή για αυτούς που πραγματοποιούν ραντίσματα και ψεκασμούς, για 
ελαιοχρωματιστές και φανοποιούς. 
 

20. Επιγονατίδες Βαρέως Τύπου με Προστατευτική Κάλυψη Gel Am-Tech N2575  

 Επιγονατίδες βαρέως τύπου με άνετη προστατευτική κάλυψη από Gel που θα επιτρέπουν τη 
πολύωρη εργασία χωρίς να κουράζουν με τραχιά επιφάνεια στο προστατευτικό Gel που δεν θα 
παραμορφώνονται για άνεση σε ακανόνιστες επιφάνειες. Με σχήμα κολάρου που αγκαλιάζουν 
ολόκληρη την επιγονατίδα και ρύθμιση μεγέθους από ένα ενιαίο λουρί και κουμπώματα Velcro για 
εύκολη τοποθέτηση. 

 Ιδανικές για χρήση σε όλους τους τύπου δαπέδων, από χαλιά και παρκέ έως στέγες και οικοδομή 

 

21.Κρανος προστασίας. Κατασκευασμένο από  Υλικό ABS με προτεινόμενη Χρήση τη προστασία 
κεφαλής από ρίψεις νερού πυροσβεστικών αεροσκαφών.  
Με διπλή προδιαγραφή και για  Βιομηχανικά αλλά και για  δασικά-διασωστικά.   
Θα φέρει  CE ενω το κράνος ενώ θα  είναι πιστοποιημένο και με το ΕΝ397 και το ΕΝ12492. 
Το κέλυφος θα είναι κατασκευασμένο από ABS υψηλής αντοχής σε κρούση και χτυπήματα έως και 
25daN, αεριζόμενο (σε υψηλές θερμοκρασίες ενώ θα κατεβάζει την θερμοκρασία στο κεφάλι 2-3 
βαθμούς!!) με εσωτερική επένδυση ΕΡΡ απορρόφησης χτυπημάτων και ρυθμιστή μεγέθους με 
κοχλία. 
 
22.Μασκα ολόκληρου προσώπου ΑΒΕΚ Ρ3 
Μάσκα προστασίας ολόκληρου προσώπου από σώμα καουτσούκ. 
Θα διαθέτει πολυανθρακικό σκόπευτρο και το εσωτερικό της είναι από ειδικό θερμοπλαστικό 
υλικό. 
Θα εχει άθραυστο και πανοραμικό γυαλί, πέντε σημεία δεσίματος, για καλύτερη προσαρμογή στο 
κεφάλι, ενώ το λουρί από πυρίμαχο PVC που θα διαθέτει, επιτρέπει την ανάρτηση της μάσκας στον 
λαιμό, όταν δεν χρησιμοποιείται. 
Η διάφανη προσωπίδα της μάσκας θα είναι φτιαγμένη από πολυκαρβονικό υλικό και θα φέρει 
οργανική επίστρωση για προστασία από γρατσουνιές. 
Επίσης, το γυαλί θα περιβάλλεται από ένα στεφάνι που θα εξασφαλίζει την αεροστεγή ένωσή του 
με το σώμα της μάσκας. 
Η μάσκα θα δημιουργεί έναν απόλυτα υδατοστεγή και αεροστεγή χώρο γύρω από το πρόσωπο, 
που προστατεύει, εντελώς, από τους μολυσματικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες. 
Η διάρκεια ζωής της θα υπερβαίνει τα 5 έτη, με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται καλές συνθήκες 
αποθήκευσης (πάντα μέσα στην αρχική συσκευασία) ενώ θα περιλαμβάνει δυο φίλτρα βιδωτά.  



 
 
23.Μπουφαν αδιάβροχο μπλέ.  Ανακλαστικό Μπλέ Σκούρο 
Το μπουφάν θα μπορεί να φορεθεί με τρεις τρόπους για πολλαπλή χρήση. 
Θα έχει ανθεκτικές ραφές Ραφές για να παρέχει πρόσθετη προστασία υπό δύσκολες συνθήκες με 
αφαιρούμενα με φερμουάρ μανίκια για πολλαπλή χρήση και αφαιρούμενος ύφανσης γιακάς. 
Θα φέρει 8 τσέπες για άπλετη αποθήκευση και θα είναι κατασκευασμένο από 
ύφασμα Shell : 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Ύφανση με ανθεκτικό φινίρισμα, και Επίχρισμα 
Πολυουρεθάνης 190g Η Επένδυση θα είναι από ύφασμα : 100% πολυεστερική επένδυση γούνας 
365g με υφασμάτινη Γέμιση: Μανίκι: 100% πολυεστέρας Γέμισμα, 120g. 
 
24.Αναπνευστικη συσκευή. Αυτόνομη Αναπνευστική Συσκευή 6Lt Πεπιεσμένου Αέρα στα 300 bar, 
Διάρκειας 60 λεπτών, με Ανατομική Πλάτη Ανάρτησης και Ιμάντες από Πυρίμαχο Υλικό. 
Συσκευασμένη σε ειδική βαλίτσα μεταφοράς για μέγιστη προστασίας. Με πιστοποίηση κατά MED 
EN96/98/EC - EN 136 - EN 137 - CE 97/23 

Θα Περιλαμβάνει: 

• Μάσκα Ολοκλήρου Προσώπου 

• Βαλβίδα Εκπνοής και Εξάρτημα Συνεχούς Αέρα 

• Σωλήνας Υψηλής Πίεσης, Μανόμετρο και Σύστημα Συναγερμού 

• Βαλβίδα Μείωσης της Πίεσης και Βαλβίδα Ασφαλείας 

• Ανατομική Πλάτη Ανάρτησης και Ιμάντες από Πυρίμαχο Υλικό 

• Κλείστρο Φιάλης 

• Φιάλη 6lt / 300 bar Πεπιεσμένου Αέρα 

• Ειδική Βαλίτσα Μεταφοράς 

 

25.Πυρίμαχη στολή (JACKET). Αποτελούμενο από  ύφασμα 4 στρωμάτων αραμιδίου. 

Εξωτερικό στρώμα: 75% αραμίδιο (Nomex Outershell Tough), 23% παρα-αραμίδιο (Kevlar), 2% 
Antistatik. 
Φράγμα υγρασίας: 100% πολυεστέρα πλεγμένο με επίστρωση PU, Aitex. 
Στρώμα μόνωσης: μαλλί αραμιδίου. 
Εσωτερική επένδυση: 50% ύφασμα από Aramid - 50% Viscose FR. 
Φερμουάρ ασφαλείας με Velcro, κλείσιμο λαιμού με Velcro, εσωτερική τσέπη με Velcro, πλαϊνές 
τσέπες με πτερύγια και Velcro, θήκη ασυρματου με κορδόνι και Velcro, πλαϊνή τσέπη με 
καραμπίνερ, ρυθμιζόμενα μανίκια και πλεκτά εσωτερικά μανίκια μανίκι-διακοπή της χορδής 
χρώματος μπλε σκούρου.  

Ανακλαστικά ένθετα στο στήθος, στα μανίκια και στο κάτω μέρος του σακακιού με Συμμόρφωση 
με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 469 Μεταφορά θερμότητας: X2 Αντοχή στο νερό: Y2 Αντίσταση: Z1 

26. Φόρμα εργασίας (χιτώνιο – παντελόνι) Θα είναι κατασκευασμένη με την πλέον σύγχρονη 
τεχνολογία και θα πληροί τα ΕΝ 531, ΕΝ 366, ΕΝ 367, ΕΝ 532, ISO 9001:2008 με ύφασμα από  ίνες 
nomex ή αραμιδίου. 



Το υλικό από το οποίο θα είναι κατασκευασμένη η στολή (χιτώνιο και παντελόνι) θα πρέπει να 
είναι αντιστατικό, ανθεκτικό στο σκίσιμο και την τριβή, να μην είναι διαπερατό από υγρά – υγρά 
αερολύματα – στερεά σωματίδια και να προστατεύει το σώμα από επαφή με χημικά υγρά ή 
στερεά, αμίαντο, σκόνες και ίνες, από θερμικό φορτίο πυρκαγιάς και από την ακτινοβολούμενη 
θερμότητα. 

Επιπλέον να είναι αντιαλλεργικό για να μην προκαλεί ερεθισμούς στο ανθρώπινο σώμα, να είναι 
από διαπνέον υλικό και όσο γίνεται ελαφρύ και ελαστικό.  
Η στολή (χιτώνιο και παντελόνι) να φέρει αντανακλαστικές λωρίδες χρωματος κιτρινου - γκρι.  
Το χιτώνιο να κλείνει εμπρός με φερμουάρ που επικαλύπτεται από πατιλέτα, να φέρει 
αναδιπλούμενο σκληρό γιακά με εσωτερικό επιπλέον ύφασμα για την προστασία του λαιμού, να 
φέρει στο επάνω μέρος δύο μεγάλες εσωτερικές τσέπες που να κλείνουν με φερμουάρ και δύο 
κάτω εσωτερικές τσέπες που να κλείνουν με καπάκι και Velcro.  
 
27.Γαντια μιας χρήσης. Μεγάλης αντοχής. 
- Μαλακά, εύκαμπτα και εύχρηστα   
- διευκολύνουν κατά την εργασία καθώς δεν ξετυλίγονται και δεν γλιστράνε 
- προστατεύουν από ανεπιθύμητες ή επικίνδυνες ουσίες 
- εξασφαλίζουν μέγιστη άνεση εργασίας και φυσική εφαρμογή στα χέρια του χρήστη 
Πιστοποιήσεις: 
- Οδηγία 93/42 / ΕΟΚ τροποποιημένη με την οδηγία 2007/47 / ΕΚ 
- ISO 9001: 2008 
- ISO 13485: 2003 
- ISO 13485: CMDCAS - 1 συσκευασία η οποία περιέχει 100 γάντια. 
 
28.Ολοσωμη εξάρτηση. Θα φέρει δώδεκα θήκες συνολικά για τη μεταφορά εξοπλισμού με 
υδροδοχείο πλάτης .θα είναι κατασκευασμένη από υλικό 100 % πολυεστέρα  και θα είναι 
χρώματος μαύρου. Η πρόσδεση θα γίνεται με ιμάντες  κάθετα στο χειριστή με κλιπ ασφαλείας 
χρώματος μαύρου.  
 
 
 
 

 
 

           Αρχαία Ολυµπία 09/04/2020                                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
                                                                                     Αρχαία Ολυµπία 09/04/2020 
                   Ο Συντάξας                                                          
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                           



                 
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προµήθεια ειδών ατοµικής 
            ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ                                           Προστασίας. 
  ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ                                     
     ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                        
   Αρ. Μελέτης: 18/2020                                               Κ.Α 02.20.6061.01 
                                                                                          02.30.6061.01             
                                                                                                   
                                                ΟΜΑΔΑ Α 
                                ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ρουχισµού Προσωπικού Καθαριότητας. 
α/α Είδος  Μον. 

Μέτρησης 
Ποσότητα Τιµή 

Μονάδος 
Σύνολο 

1 Γάντια από νιτρίλιο τεµ 48 5,00 240,00 
2 Γάντια δερµατοπάνινα τεµ 132 4,00 528,00 
3 Γάντια από ύφασµα και νιτρίλιο τεµ 6 2,00   12,00 
4 νιτσεράδες τεµ 8 11,00 88,00 
5 Παντελόνι εργασίας τεµ 28 30,00 840,00 
6 Μπλουζάκι t-shirt       τεµ 28 12,00 336,00 
7 Φόρµα εργασίας (παντελόνι-

χιτώνιο) 
      τεµ 2 60,00 120,00 

8 Ανακλαστικό γιλέκο       τεµ 28 15,00 420,00 
9 Μπουφάν αδιάβροχο       τεµ 8 50,00 400,00 
10 Άρβυλα ασφαλείας       τεµ 14 120,00 1.680,00 
11 Μάσκα µε φίλτρο Ρ1       τεµ 11 50,00 550,00 
12 Μάσκα ηµίσεως µε φίλτρα Α1-Ρ3       τεµ 6 30,00 180,00 
13 Γυαλιά ανοικτού τύπου       τεµ 12 5,00 60,00 
14 Γυαλιά προστασίας ηλιακής 

ακτινοβολίας 
      τεµ 7 40,00 280,00 

15 Κράνος προστασίας        τεµ 6 35,00 210,00 
16 Καπέλο τύπου µπεϊζµπολ       τεµ 7 10,00 70,00 
17 γαλότσες      τεµ 7 10,00 70,00 

 
 

Σύνολο 6.084,00 
Φ.Π.Α 24% 1.460,16 
Γεν. Σύνολο 7.544,16 

ΟΜΑΔΑ Β 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ρουχισµού Προσωπικού Πολιτικής Προστασίας. 
α/α Είδος  Μον. 

Μέτρησης 
Ποσότητα Τιµή 

Μονάδος 
Σύνολο 

1 Φόρμα εργασίας (παντελόνι-χιτώνιο)       τεμ        12 110,00 1.320,00 
2 Μπουφάν αδιάβροχο Τεµ 6 50,00 300,00 
3 Μάσκα ολόκληρου προσώπου µε 

φίλτρα ΑΒΕΚ Ρ3 
Τεµ 6 60,00 360,00 

4 Κράνος προστασίας (δασικό) Τεµ 6 250,00 1.500,00 
5 γαλότσες Τεµ 6 10,00     60,00 
6 Αναπνευστική συσκευή Τεµ 1 660,00 660,00 
7 Πυρίµαχη στολή jacket Τεµ 6 496,00 2.976,00 
8 Ολόσωµη εξάρτηση τεµ 6 73,00 438,00 

 
 



Σύνολο 7.614,00 
Φ.Π.Α 24% 1.827,36 
Γεν. Σύνολο 9.441,36 

 
ΟΜΑΔΑ Γ    

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ρουχισµού Προσωπικού Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων. 

α/α Είδος  Μον. 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιµή 
Μονάδος 

Σύνολο 

1 Γάντια από νιτρίλιο τεµ 15 5,00 75,00 
2 Γάντια δερµατοπάνινα τεµ 12 5,00 60,00 
3 Γάντια από ύφασµα και νιτρίλιο τεµ 6 2,00 12,00 
4 Γάντια µιας χρήσεως τεµ 3 5,00 15,00 
5 Παντελόνι εργασίας τεµ 6 30,00 180,00 
6 Μπλουζάκι t-shirt       τεµ 6 12,00 72,00 
7 Φόρµα εργασίας (παντελόνι-

χιτώνιο) 
      τεµ 2 60,00 120,00 

8 Ανακλαστικό γιλέκο       τεµ 12 15,00 180,00 
9 Μπουφάν αδιάβροχο       τεµ 1 50,00 50,00 
10 Άρβυλα ασφαλείας       τεµ 7 120,00 840,00 
11 Μάσκα µε φίλτρο Ρ1       τεµ 1 50,00 50,00 
12 Μάσκα ηµίσεως µε φίλτρα Α1-Ρ3       τεµ 1 30,00 30,00 
13 Γυαλιά κλειστού τύπου       τεµ 2 15,00 30,00 
14 Γυαλιά προστασίας ηλιακής 

ακινοβολίας 
      τεµ 4 40,00 160,00 

15 Κράνος προστασίας        τεµ 6 35,00 210,00 
16 επιγονατίδες       τεµ 6 15,00 90,00 
17 Στολή προστασίας από χηµικά       τεµ 2 35,00 70,00 

 
 

Σύνολο 2.244,00 
Φ.Π.Α 24%    538,56 
Γεν. Σύνολο 2.782,56 

 
 

Ήτοι σύνολο όλων των ανωτέρω 19.768,08 € 
                     

           Αρχαία Ολυµπία 09/04/2020                                            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
                                                                                     Αρχαία Ολυµπία 09/04/2020 
                   Ο Συντάξας                                                                      
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 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 
    ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                              Αρ. Μελέτης: 18/2020   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
 
 
 
Τίτλος Προµήθειας : Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας.    
 
Προϋπολογισµός Μελέτης : 19.768,08  € 
 
Υπάρχουσα πίστωση :  20.000,00 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ο Συντάξας 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

              
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
         ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                          Αρ. Μελέτης: 18/2020                                                                                                

 
 
 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
ΑΡΘΡΟ  1  Με  την  συγγραφή  αυτή,  καθορίζονται  οι  γενικές  υποχρεώσεις  του  αναδόχου  
της  προµήθειας. 

 
          ΑΡΘΡΟ  2  Η  εκτέλεση  της  προµήθειας  θα  γίνει  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του                
               Ν.4612/2016 
          ΑΡΘΡΟ  3  Ο  προϋπολογισµός  δαπάνης  της  προµήθειας  ανέρχεται  στο  ποσό  των      
              19.768,08 €   µε υπάρχουσα  πίστωση 20.000,00  €. 
 

    ΑΡΘΡΟ  4  Η  προµήθεια  θα  εκτελεσθεί  µέσα  σε  προθεσµία  τριάντα ηµερών   (30)  από  
την υπογραφή της  σύµβασης.  
 

     ΑΡΘΡΟ  5 

Προσφορά να δοθεί για κάθε µία οµάδα ειδών ξεχωριστά  . Οι τιµές προσφοράς δεσµεύουν 
τον ανάδοχο για περίοδο τριών (3)  µηνών  από  την  ηµεροµηνία ανάθεσης χωρίς καµία 
πρόσθετη αξίωση επαύξησης της τιµής σε βάρος του ∆ήµου ή της αλλαγής του 
προσφερόµενου προϊόντος. 

 ΑΡΘΡΟ  6  Η  παραλαβή  της  προµήθειας  διενεργείται  από  την  αρµόδια  σύµφωνα  µε  
το  4612/2016 επιτροπής  παραλαβής. 
 ΑΡΘΡΟ  7 Αν  το  προµηθευόµενο  είδος  δεν  ανταποκρίνεται  από  ποιοτικής  άποψης  στα  
όσα  ορίζονται  στη  µελέτη  είτε  στους  ισχύοντες  κανονισµούς  &  προδιαγραφές,  ο  
ανάδοχος υποχρεούται  να  το  αντικαταστήσει. 

           ΑΡΘΡΟ  8    Συµβατικά  στοιχεία  της  προµήθειας  είναι: 
             α.  Η  σύµβαση 
             β.  Η  παρούσα  συγγραφή  υποχρεώσεων. 
             γ.  Η  τεχνική  έκθεση  &  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  της  µελέτης  
            ΑΡΘΡΟ 9 

Λόγω των διαφορετικών µεγεθών που απαιτούνται στα Μ.Α.Π. (ενδύµατα-υποδήµατα)  ο 
ανάδοχος υποχρεούται να συνεργασθεί µε την υπηρεσία για την λήψη των µεγεθών για κάθε 
εργαζόµενο χωριστά.  
Ο ∆ήµος Αρχαίας Ολυµπίας υποχρεούται να παραδώσει στον Ανάδοχο έντυπο παραγγελίας 
µε ποσότητες ανά µεγέθη για όσα µέσα ατοµικής προστασίας  είναι  απαραίτητο (π.χ. άρβυλα, 
φόρµες εργασίας κλπ). Προς τούτο ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέσει το αργότερο πέντε 
εργάσιµες ηµέρες  από την ηµεροµηνία υπογραφής της   σύµβασης µέσα ατοµικής 
προστασίας σε ενδεικτικά µεγέθη για όσα µέσα παράγονται σε µη τυποποιηµένα µεγέθη, 
προκειµένου να γίνει ορθή επιλογή. 
Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει όσα Μ.Α.Π. δεν ανταποκρίνονται 
στα µεγέθη των εργαζοµένων µε άλλα κατάλληλα 

              Αρχαία Ολυµπία 09/4/2020                                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΜΠΟΥΦΑΝ  

 

 

Στη πλατη το   ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ  με μπλε σκούρα κλωστή πλεκτό. 
 

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ  

 
 

 
Το ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ στη πλάτη με μπλε σκούρα κλωστή πλεκτό . 

 

 



ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

T-SHIRT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

 

ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 



 
 

ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
 

 
 

ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 

 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ  

 

 

  

ΧΙΤΩΝΙΟ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΥΡΙΜΑΧΗ ΣΤΟΛΗ JACKET 

 

 

A)    Το ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ με κιτρινο πλεκτο. 
        B)   Η Ελληνικη σημαια με  velcro 
        C)    Το σημα της  πολιτικής προστασίας  με velcro 

Στη πλατη το   ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ με κιτρινο πλεκτο. 
 

Β) 

 

C) 



 

  

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 

 

 

 

 

A) Το ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ με κιτρινο πλεκτο. 
B) Η Ελληνικη σημαια με  velcro 
C) Το σημα της  πολιτικής προστασίας  με velcro 

Στη πλατη το   ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ με κιτρινο πλεκτο. 
 



 
 

  
            

                                                                                                        
 

 
 


