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Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας
Προϋπολογισμός: 3.709,46 € ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. 24%
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της προμήθειας
Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό
καθαριότητας, τους μάγειρες και βοηθούς αυτών, στους βρεφονηπιοκόμους και βοηθούς
αυτών και στους Οικογενειακούς Βοηθούς – Κοινωνιολόγους και Νοσηλευτές του
Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες Διατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με :
 Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
 τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
 Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με
την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την
περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
 Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3
του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
 Την Υ.Α. 53361/11.10.06 (Φ.Ε.Κ. 1503 Β/11-10-2006) περί «Παροχή μέσων
ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής».
 Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΤΤ36586/10-7-2007 (ΦΕΚ 1323/Β/30-7-2007)
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής απόφασης
σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και
μέτρα προληπτικής ιατρικής».
 Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 31119/19-5-2008 (ΦΕΚ 990/Β/28-5-08)
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 53361/2-10-06 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά
με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και μέτρα
προληπτικής ιατρικής».
 Τη διάταξη του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 88555/3293/4-10-1988 Κ.Υ.Α. «Υγιεινή και
Ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.» που
κυρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 1836/1989.
 Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 9 του Π.Δ. 396/1994 (ΦΕΚ Α220) «Προδιαγραφές
εξοπλισμών ατομικής προστασίας εργαζομένων».
 Τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Π. Ο. Ε. – Ο. Τ. Α. έτους 2013 ( Π.Κ. : 9/1-82014 , άρθρο 6)
 Του Ν. 4484/17 άρθρο 43 παρ. 1
 Του Ν. 4483/2017 άρθρο 97 παρ. 3

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές όλων των ειδών που συνθέτουν τα υπό προμήθεια μέσα, τα
χαρακτηριστικά, τα πρότυπα και οι σημάνσεις είναι τουλάχιστον αυτά που καθορίζονται από
το Φ.Ε.Κ. 1503/11-10-2006 και δίνονται αναλυτικά στα παραρτήματα του παρόντος.
Σημείωση:
Η προμήθεια θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά τιμής για το σύνολο των ζητούμενων ειδών, όπως αναφέρετε και στην
Τεχνική Έκθεση και όπως παρατίθενται κατωτέρω στις Τεχνικές Προδιαγραφές.
Ο ανάδοχος οφείλει μετά την υπογραφή της σύμβασης, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο της
υπηρεσίας για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, να καταγράψει τα ακριβή μεγέθη και τις
αντίστοιχες ποσότητες αυτών. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καλύπτουν ένα ευρύ
φάσμα μεγεθών που θα κυμαίνονται ανάλογα με τη σωματική διάπλαση του κάθε
απασχολούμενου, ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι:
•
Γαλότσες, Παπούτσια αντιολισθητικά και Παπούτσια Ασφαλείας τύπου Σαμπό από
36 έως 48
•
Γάντια από νιτρίλιο και γάντια μιας χρήσεως από S έως L
•
•

Ρόμπα υφασμάτινη, Ρόμπα, Ποδιά Σαμάρι, Αδιάβροχες Ποδιές από M έως XΧXL.
Καπέλο Μάγειρα με ρυθμιζόμενο μέγεθος.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
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.
Τα υπό προμήθεια είδη θα έχουν τις ακόλουθες προδιαγραφές:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ
1.1. Γάντια νιτριλίου
Γάντια εργασίας γενικής προστασίας αλλά και ελαφριάς μηχανικής προστασίας κατάλληλα
για εργασίες συντήρησης, επισκευής μηχανικών εργασιών, μεταφοράς μικρών φορτίων κ.α.
Επίπεδα μηχανικών αντοχών: 4.1.3.1 που μεταφράζονται ως





4 (Τριβή)
1 (Κοπή με λεπίδα)
3 (Διάσχιση)
1 (Διάτρηση)

Απαραίτητο να φέρουν σήμανση CE, σήμανση περί επιπέδων μηχανικών αντοχών (δηλαδή
τον κωδικό 4.1.3.1 ή ανώτερο από αυτόν) αλλά και να ακολουθούν τα πρότυπα EN 388 ως
ελάχιστα χαρακτηριστικά. Επίσης απαραίτητο να φέρουν σήμανση περί των απαιτούμενων
προτύπων : ΕΝ 388 και EN 420 τουλάχιστον.

1.2. Ελαστικά γάντια μιας χρήσης κουτί των 100τεμ
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης χωρίς πούδρα. Χρώματος μπλε, μαύρου ή άσπρου.
Απαραιτήτως να φέρουν σήμανση CE και να είναι κατάλληλα για χρήστες που έρχονται σε
επαφή με βιολογικά υγρά ή οποιεσδήποτε δραστηριότητες που ενέχουν κίνδυνο από επαφή
με βιολογικούς παράγοντες.
Προδιαγραφές EN 455

2.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΚΕΦΑΛΗΣ (ΜΑΣΚΕΣ)
2.1. Μάσκα Προσώπου P1
Μάσκα προστασίας από τη σκόνη. Απαιτητό χαρακτηριστικό να καλύπτει τα Όρια
Επαγγελματικής Έκθεσης. (ΟΕΕ) τουλάχιστον.

2.2. Μάσκα χειρουργική (κουτί των 50 τεμ.)
Μάσκα χειρουργείου (ή ιατρική) μίας χρήσης, τριών στρωμάτων (3ply), υποαλλεργική με
λάστιχο. Απαραίτητο να φέρουν πτυχώσεις σε όλο το πλάτος τους για την καλύτερη
εφαρμογή και την καλύτερη κάλυψη του προσώπου.
Επίσης, απαραίτητο να φέρουν σήμανση CE, EN 14683
2.3. Καπέλο μάγειρα
Σκούφος, καπέλο, δίκοχο ή μπερές προδιαγραφών HACCP, για προστασία των
παρασκευών (φαγητών κ.α.).

4. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
4.1. Ποδιά Αδιάβροχη
Ποδιά ειδικά σχεδιασμένη από PVC με υλικό επικάλυψης PU & δυνατότητα ρύθμισης του
λαιμού και φακαρόλας στη μέση.
Ενδείκνυται για χρήσεις καθαριότητας.
4.2. Ποδιά Σαμάρι
Ποδιά one-size τύπου super market «σαμαράκι». Στα τεχνικά χαρακτηριστικά της εν λόγω
ποδιάς πρέπον είναι να φέρει δύο τσέπες μπροστά και κορδόνι αυξομείωσης στο πλάι
(χωρίς αυτό να είναι απαιτητό)
Κατάλληλη για χρήσεις που αφορούν διαδικασίες καθαριότητας (π.χ. καθαριότητα
διαδρόμων και λοιπών χώρων).
4.3. Ρόμπα υφασμάτινη
Ρόμπα εργασίας προδιαγραφών HACCP. Στα τεχνικά χαρακτηριστικά της εν λόγω ρόμπας
πρέπον είναι να φέρει μία εσωτερική τσέπη και καμία εξωτερική (χωρίς αυτό να είναι
απαιτητό).
4.4. Ρόμπα
Ρόμπα ιατρικής χρήσης. Στα τεχνικά χαρακτηριστικά της εν λόγω ρόμπας πρέπον είναι να
φέρει δύο εξωτερικές τσέπες (χωρίς αυτό να είναι απαιτητό). Απαραίτητο να ακολουθεί
πρότυπο EN ISO 13688.

5. ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
5.1. Γαλότσες
Γαλότσες ασφαλείας αδιάβροχες τύπου S5. Απαιτητό τα υποδήματα αυτού του είδους να
φέρουν προστατευτικά καλύμματα δακτύλων. Επίσης, να φέρουν σόλες αντιολισθητικές με
απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα και αντιστατικές ιδιότητες. .
Πρότυπα: Πιστοποίηση S5 FO SRC, S5 SRA, EN ISO 20344:2011, EN ISO 20345:2011
5.2. Παπούτσια Αντιολισθητικά τύπου «Σαμπό»
Σαμπό παπούτσια αντιολισθητικά με ρυθμιζόμενο δέρμα στην περιοχή της φτέρνας.
Επίσης, το είδος αυτό πρέπει να είναι αντιστατικό.
Πρότυπα: ΟΒ. EN ISO 20347:2012, FO, SRC, A.
5.3. Παπούτσια Αντιολισθητικά
Σαμπό παπούτσια αντιολισθητικά με ρυθμιζόμενο δέρμα στην περιοχή της φτέρνας.
Επίσης, το είδος αυτό πρέπει να είναι αντιστατικό.
Πρότυπα: ΟΒ. EN ISO 20347:2012, FO, SRC, A.

Ελευθερούπολη, 15/4/2020
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