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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας  
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ      εργαζόµενων περιόδου 2013 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ       
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   ΠΡΟΫΠ. : 73.511,98 € µε το Φ. Π. Α. 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας 

εργαζόµενων έτους 2013 και βασίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες περιλαµβάνονται στην 
Κοινή Υπουργική Απόφαση 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503/11-10-2006) «Παροχή µέσων ατοµικής 
προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και µέτρα προληπτικής ιατρικής». 
 
1. ∆ερµατοπάνινα γάντια 

Πεδίο χρήσης : Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς µηχανικούς κινδύνους 
(τριβές, συµπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον όπως εργαζόµενοι σε απορριµµατοφόρα, οικοδόµοι 
σε κήπους, µηχανοτεχνίτες. 

Χαρακτηριστικά :  
• Ολικό µήκος από 20 έως 25 cm και πάχος 1 – 1,2 mm.  
• Η παλάµη και τα πέντε (5) δάκτυλα θα είναι κατασκευασµένα από δέρµα βοοειδών. 
• Το πίσω µέρος θα είναι κατασκευασµένο από βαµβακερό ύφασµα µε ελαστική ταινία σύσφιξης. 
• Η συρραφή των επιµέρους απαρτιών του γαντιού θα γίνεται µε νάιλον κλωστή, όπου οι ραφές 

θα είναι εσωρραφές και θα απέχουν τουλάχιστον 1,5 mm από την άκρη του δέρµατος. 
Πρότυπα : ΕΝ 420, ΕΝ 388. 
Με ελάχιστα επίπεδα µηχανικών αντοχών 2, 1, 2, 2 που σηµαίνει : 
• 2 (τριβή). 
• 1 (κοπή µε λεπίδα). 
• 2 (διάσχιση). 
• 2 (διάτρηση). 
Σήµανση : 
• CE. 
• Προµηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. 
• Εικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς κινδύνους (βλ. σχήµα 1 παρακάτω) και οι κωδικοί 2, 

1, 2, 2. 
2. Γάντια από ΡVC 
Πεδίο χρήσης: Όταν απαιτείται προστασία από χηµικούς, µηχανικούς και βιολογικούς κινδύνους, όπως 
εργαζόµενοι σε απορριµµατοφόρα (εναλλακτική λύση), σε καθαρισµούς κάδων, σε νεκροταφεία. 
Χαρακτηριστικά: 
Μήκος περίπου 30CM πάχος 1 MM 
Υλικό κατασκευής ΡVC και εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. 
Ελάχιστα επίπεδα µηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1, που σηµαίνει: 
• 3 (τριβή) 
• 1 (κοπή µε λεπίδα) 
• 2 (διάσχιση) 
• 1 (διάτρηση) Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374 Σήµανση: 
• ΟΕ 
• Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 
• Εικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,1 
•  Εικονόσηµο προστασίας από χηµικές ουσίες και µικροοργανισµούς 
 
3. Γάντια από ύφασµα και νιτρίλιο 

Πεδίο χρήσης : Εργασίες στις οποίες το εµπρός µέρος της παλάµης µπορεί να εκτεθεί σε χηµικές 
ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον όπως στα συνεργεία συντήρησης, σε υδραυλικούς και σε βαφές. 
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Χαρακτηριστικά : Μήκος περίπου 20 – 25 cm. 
 Εµπρός µέρος παλάµης από νιτρίλιο ώστε να προστατεύει από χηµικές ουσίες ενώ το πίσω από 

ύφασµα ώστε να είναι πιο εύχρηστο. 
Με ελάχιστα επίπεδα µηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 2 που σηµαίνει : 
• 3 (τριβή). 
• 1 (κοπή µε λεπίδα). 
• 2 (διάσχιση). 
• 2 (διάτρηση). 
Πρότυπα : ΕΝ 420, ΕΝ 388. 
Σήµανση : 
• CE. 
• Προµηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. 
• Εικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 2, 2 (βλ. σχήµα 1 

παρακάτω). 
 
Σχετικά µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών Νο 1 «∆ερµατοπάνινα γάντια» και Νο 2 «Γάντια 

από ύφασµα και νιτρίλιο» και, ειδικότερα, το ολικό µήκος τους, το οποίο, σύµφωνα και µε την Κ. Υ. Α. 
53361/2-10-2006, πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 20 cm και 25 cm, διευκρινίζεται εδώ ότι τα γάντια 
χρειάζεται να είναι διαφόρων µεγεθών, στα πλαίσια πάντα που ορίζονται από τα παραπάνω όρια 
διαστάσεων, έτσι ώστε να µπορούν να προσαρµοστούν στα αντίστοιχα διαφορετικών µεγεθών χέρια των 
εργαζόµενων στις Υπηρεσίες του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων κατά τέτοιον τρόπο ώστε να τους 
είναι λειτουργικά και πρακτικώς χρήσιµα στις αντίστοιχες εργασίες τους. Συνεπώς, στα τεχνικά στοιχεία 
των προσφορών που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι προµηθευτές για τα παραπάνω είδη, χρειάζεται να 
αναφέρουν οπωσδήποτε τα διαφορετικά µεγέθη που αντιστοιχούν στα παραπάνω όρια διαστάσεων. 
Επίσης, ο υποψήφιος που θα αναδειχθεί τελικά προµηθευτής για καθένα από αυτά τα είδη θα πρέπει, 
κατόπιν σχετικών παραγγελιών των αντίστοιχων Υπηρεσιών του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων, 
να τους παραδώσει το κάθε διαφορετικό µέγεθος γαντιών στις αντίστοιχες ποσότητες των παραγγελιών 
τους, ώστε να ολοκληρωθεί πλήρως και σωστά η παράδοση των ειδών αυτών. 
 
4. Γάντια ελαστικά µίας χρήσης (Νιτριλίου) 

Πεδίο χρήσης : Για αντιµετώπιση χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών. 
Χαρακτηριστικά : Μήκος περίπου 20 cm. 
Κατασκευή από νιτρίλιο. 
Είναι µίας χρήσης και δεν έχουν σηµασία οι µηχανικές αντοχές. 
Είναι συσκευασµένα σε κουτιά ανά 100 ή 200 τεµάχια. 
Πρότυπα : ΕΝ 374. 
Σήµανση : 
• CE. 
• Προµηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. 
• Εικονόσηµο προστασίας από χηµικές ουσίες και µικροοργανισµούς (βλ. σχήµα 2 παρακάτω). 

 
5. Γάντια συγκολλητών 

Πεδίο χρήσης : συγκολλήσεις. 
Χαρακτηριστικά : Γάντια πέντε (5) δακτύλων κατασκευασµένα από ειδικά επεξεργασµένο δέρµα µε 

εσωτερική επένδυση τα οποία παρέχουν προστασία από µηχανικούς κινδύνους, επαφή µε θερµότητα 
και από µικρές εκτοξεύσεις λειωµένων µετάλλων. 

Ειδικότερα : 
• Το κυρίως γάντι, και πιο συγκεκριµένα η παλάµη, το πίσω µέρος και το περικάρπιο, θα είναι 

κατασκευασµένα από δέρµα βοοειδών. 
• Η  φόδρα στην παλάµη θα είναι κατασκευασµένη από βαµβακερό, µη υφασµένο, ύφασµα. 
• Η  φόδρα στο πίσω µέρος θα είναι κατασκευασµένη από βαµβακερό, 100 % υφαντό, ύφασµα. 
• Στις ραφές θα χρησιµοποιείται νάιλον κλωστή  
Με ελάχιστα επίπεδα µηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1 που σηµαίνει : 
• 3 (τριβή). 
• 1 (κοπή µε λεπίδα). 
• 2 (διάσχιση). 
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• 1 (διάτρηση). 
και µε ελάχιστα επίπεδα θερµικών αντοχών 3, 1, 3, 1, 4, Χ που σηµαίνει : 
• 3 (αναφλεξιµότητα). 
• 1 (µετάδοση θερµότητας µε επαφή). 
• 3 (µετάδοση θερµότητας µε αγωγή). 
• 1 (µετάδοση θερµότητας µε ακτινοβολία). 
• 4 (επαφή µε σταγονίδια λιωµένου µετάλλου). 
Πρότυπα : ΕΝ 420, ΕΝ 388, ΕΝ 407. 
Σήµανση : 
• CE. 
• Προµηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. 
• Εικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 2, 1, καθώς και 

εικονόσηµο προστασίας από θερµότητα (βλ. σχήµα 3 παρακάτω). 
 
6. Γάντια µονωτικά 
 Πεδίο εφαρµογής : Εργασίες σε χαµηλή τάση. 
 Χαρακτηριστικά : Μήκος 30 cm. Κατασκευή από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές.  
 Πρότυπο : ΕΝ 60903. 

Σήµανση : 
• CE. 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθµός σειράς. 
• 00 (Προστασία µέχρι 500 V). 
• RC (αυξηµένη µηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος). 
• Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης. 
• Έτος και µήνας κατασκευής. 
• Σήµα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC – βλ. σχήµα 4 παρακάτω). 

 
7. Κράνη 
Πεδίο χρήσης: σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα, σε ηλεκτρολογικές 
εργασίες. 
Χαρακτηριστικά: 
Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό. Για να είναι περισσότερο εργονοµικά θα ήταν προτιµότερο: 
• Οι κατακόρυφοι ιµάντες του κεφαλοδέµατος αν είναι από συνθετικές ίνες και όχι από σκληρό πλαστικό. 
• Η ρύθµιση του ιµάντα του αυχένα να γίνεται µε κοχλία µίας κίνησης, για να ρυθµίζεται αφού έχει 
φορεθεί. 
•  Στον ιµάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρµα, η οποία να αντικαθίσταται και 
να πλένεται 
•  Να υπάρχουν οπές αερισµού που θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα 
Πρότυπο ΕΝ 397 Σήµανση: 
• ΟΕ 
•  Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 
• 440 ν30 (προστασία από ηλεκτρικό ρεύµα) Επίσης θα υπάρχει και αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά 
µε πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και αποθήκευση 
 
8. Γυαλιά µάσκα Οξυγονοκόλλησης (goggles)  

Πεδίο χρήσης : Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χηµικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή και 
από µηχανικού κινδύνους (τροχός, τόρνος κ. α.). 

Χαρακτηριστικά : Οπτικός δίσκος, αρκετά µεγάλος που να µην εµποδίζει την ορατότητα µε 
αντιθαµβωτική επένδυση, µε αντοχή έναντι τριβής, πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου µε ιµάντα 
στερέωσης και προσαρµογής στο κεφάλι και οπές έµµεσου αερισµού. 

Πρότυπο : ΕΝ 166. 
Σήµανση στο πλαίσιο : 
• CE. 
• Κατασκευαστής, έτος κατασκευής. 
• Β Μηχανική αντοχή. 



 4 

• 3 προστασία από υγρές χηµικές ουσίες. 
• 4 προστασία από σκόνη. 
Σήµανση στον οπτικό δίσκο : 
• 1 οπτική κλάση. 
• Β µηχανική αντοχή. 
• Κ προστασία έναντι τριβής. 
• Ν Αντιθαµβωτική επένδυση. 
• 9 προστασία από λειωµένα µέταλλα. 

 
9. Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία 
 Πεδίο χρήσης : Σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς µήνες. 

Χαρακτηριστικά : Οπτικός δίσκος, µε προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας, επαρκή µηχανική 
αντοχή, µε αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης ρυθµιζόµενου µήκους για καλύτερη 
προσαρµογή. Ειδικότερα : 

• Θα είναι γυαλιά κλειστού τύπου. 
• Θα παρέχουν προστασία κατά το τρόχισµα µεταλλικών αντικειµένων και γενικότερα θα 

προστατεύουν από σκόνη που προκαλείται από  εργασίες τροχού, σβούρας κλπ. 
• Ο σκελετός τους θα είναι ελαφρύς και ανθεκτικός στις µηχανικές καταπονήσεις. 
• Θα είναι κατάλληλος για την προσαρµογή ενιαίου πανοραµικού φακού από αντιθαµβωτικό υλικό 

ανθεκτικού σε κρούση από σωµατίδια χαµηλής ενέργειας, σύµφωνα µε ότι αντιστοιχεί στη 
σχετική σήµανση F για µηχανική αντοχή. 

• Τα γυαλιά θα προσαρµόζονται τέλεια πάνω στο πρόσωπο, κλείνοντας το χώρο των µατιών και 
των κροτάφων. 

Πρότυπo : ΕΝ 166, 169. 
Σήµανση στους βραχίονες : 
• CE. 
• Κατασκευαστής, έτος κατασκευής. 
• F Μηχανική αντοχή. 
Σήµανση στον οπτικό δίσκο : 
• 1 οπτική κλάση. 
• 6-2 ή 6-2,5 που συµβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας, 

συµπεριλαµβανοµένου του υπέρυθρου φάσµατος. 
• F Μηχανική αντοχή. 
• Κ προστασία έναντι τριβής. 

 
 
10. Κράνος µε ενσωµατωµένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο 

Πεδίο χρήσης : Σε ηλεκτρολογικές εργασίες. 
Χαρακτηριστικά : Η διάταξη θα αποτελείται από : 
• Κράνος προστασίας. 
• Ενσωµατωµένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο στο εσωτερικό του κράνους, το οποίο 

θα είναι δυνατό να κατεβαίνει και να καλύπτει το πρόσωπο του χρήστη. 
• ∆ιάταξη χειρισµού µέσω της οποίας ο χρήστης θα ανεβάζει ή θα κατεβάζει το ασπίδιο κατά την 

κρίση του. 
Σήµανση : Η διάταξη θα φέρει τη σήµανση CE, θα ακολουθεί τις προβλέψεις του ΕΝ 397 (κράνος) 

και ΕΝ 166, 167 και 168 (ασπίδιο) µε τα εξής χαρακτηριστικά : 
Κράνος. 
Το κράνος θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 397. Πιο αναλυτικά : 
Θα έχει αντοχή σε δυσµενείς συνθήκες, όπως υψηλή θερµοκρασία, ηλιακή ακτινοβολία, ψύχος, 

υγρασία και σκόνες, αλλά και διηλεκτική αντοχή, και επίσης να είναι ελαφρύ και εύχρηστο, διαθέτοντας 
ταυτόχρονα και τις απαραίτητες µηχανικές αντοχές. 

Το εξωτερικό κέλυφος θα είναι σχήµατος ηµισφαιρικού, κατασκευασµένο από οµοιογενές συνθετικό 
υλικό, µε όσον το δυνατό οµοιόµορφα κατανεµηµένη µηχανική αντοχή. Για την επίτευξη της 
οµοιόµορφης αντοχής δεν θα υπάρχουν ενισχύσεις σε ιδιαίτερα σηµεία. Αυτό δεν αποκλείει µία βαθµιαία 
αύξηση του πάχους του κελύφους ή νευρώσεις, αλλά αποκλείει κατηγορηµατικά κάθε άλλη τοπική 
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ενίσχυση. Η εξωτερική επιφάνεια του κελύφους θα είναι λεία και οι ακµές του στρογγυλεµένες. Το 
κέλυφος δεν πρέπει να εµποδίζει τον χρήστη να φέρει διορθωτικά γυαλιά ή γυαλιά ασφαλείας. 

Στο εσωτερικό µέρος του κελύφους θα υπάρχουν υποδοχές στις οποίες θα εφαρµόζεται η 
εσωτερική διάταξη προσαρµογής και συγκράτησής του στο κεφάλι. Ο τρόπος εφαρµογής της εσωτερικής 
διάταξης θα είναι τέτοιος που δεν θα επιτρέπει τη µη ηθεληµένη  απόσπασή της από το κέλυφος. Επίσης 
σε περίπτωση αφαίρεσης θα είναι δυνατή η επανατοποθέτησή της. 

Η εσωτερική διάταξη προσαρµογής και συγκράτησης, µε τους κατακόρυφους ιµάντες του 
κεφαλοδέµατος και τους ιµάντες αυχένα και µετώπου, χρειάζεται να λειτουργεί έτσι ώστε να συγκρατεί το 
κράνος στο κεφάλι και να εξασφαλίζει την απόσβεση της κινητικής ενέργειας σε περίπτωση κρούσης 
από αντικείµενο. 

Οι εγκάρσιοι ιµάντες του κεφαλοδέµατος, οι οποίοι έχουν σκοπό την προσαρµογή του κράνους στη 
κορυφή του κεφαλιού, θα είναι κατασκευασµένοι από πλεχτές συνθετικές ίνες, και όχι από σκληρό 
πλαστικό, και θα έχουν δυνατότητα ρύθµισης ώστε να επιτυγχάνεται σωστή επαφή µε την κορυφή του 
κεφαλιού του χρήστη και να αποφεύγονται η πίεση, ο ερεθισµός και η εφίδρωση. 

Ο ιµάντας του αυχένα, δηλαδή το ρυθµιζόµενο τµήµα που περιβάλλει το πίσω µέρος του κεφαλιού, 
καθώς και ο ιµάντας του µετώπου, θα είναι κατασκευασµένοι από συνθετικό υλικό χαµηλής πυκνότητας. 
Αποκλείονται υλικά που είναι γνωστό ότι προκαλούν ερεθισµούς στο δέρµα. Όλα τα σηµεία που έρχονται 
σε επαφή µε το δέρµα θα έχουν λείες επιφάνειες. 

Η προσαρµογή του µήκους του ιµάντα του αυχένα θα γίνεται µε κοχλία ρύθµισης, ο οποίος θα 
βρίσκεται στο πίσω µέρος του ιµάντα του αυχένα, για να ρυθµίζεται αφού έχει φορεθεί.  

Στο µέτωπο θα υπάρχει ιµάντας απορρόφησης του ιδρώτα από δέρµα ή βαµβακερό ύφασµα. 
Θα υπάρχει υποσιάγωνο, δηλαδή δερµάτινος ιµάντας µε ρυθµιστή µήκους. 
Το κράνος θα φέρει το σύµβολο της διηλεκτρικής αντοχής 440 (Vac). 
Στο εξωτερικό τµήµα του κελύφους θα υπάρχει διάταξη µε την οποία θα ρυθµίζεται η θέση του 

ασπιδίου. 
Η όλη κατασκευή του κράνους (κέλυφος, εσωτερική διάταξη, συστήµατα προσαρµογής) πρέπει να 

είναι σχεδιασµένη µε τρόπο ώστε να αποκλείεται τραυµατισµός του χρήστη σε περίπτωση ατυχήµατος. 
Συγκεκριµένα :  

• ∆εν πρέπει να υπάρχουν σκληρές προεξοχές στο εσωτερικό του κελύφους. 
• Κανένα τµήµα δεν πρέπει να έχει αιχµηρά προεξέχοντα άκρα. 
• Κανένα τµήµα της διάταξης προσαρµογής και συγκράτησης δε θα επιδέχεται εύκολα 

τροποποιήσεις από το χρήστη. 
Ασπίδιο. 
Το ασπίδιο θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 166 ως εξής : 
• Ο βαθµός κλίµακας θα είναι 2 - 1.2 ή 3 – 1.2. 
• Η οπτική κλάση θα είναι, το πολύ, 2. 
• Η µηχανική αντοχή θα είναι επιπέδου κρούσης µέσης ενέργειας (σύµβολο Β). 
• Θα έχει προστασία έναντι τριβής (σύµβολο Κ) και προστασία έναντι θάµβωσης (σύµβολο Ν). 

 
11. Γυαλιά µάσκα (goggles) 
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χηµικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή και από 
µηχανικούς κινδύνους (τροχός, τόρνος κα) 
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, αρκετά µεγάλος που να µην εµποδίζει την ορατότητα µε αντιθαµβωτική 
επένδυση, µε αντοχή έναντι τριβής πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου µε ιµάντα στερέωσης και 
προσαρµογής στο κεφάλι και οπές έµµεσου αερισµού. 
Πρότυπα ΕΝ 166 
Σήµανση: 
• Στο πλαίσιο: 
• CΕ 
•  Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 
• Β Μηχανική αντοχή 
• 3 Προστασία από υγρές χηµικές ουσίες. 
• 4 προστασία από σκόνη. 
• Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 Οπτική κλάση 
• Β Μηχανική αντοχή 
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• Κ προστασία έναντι τριβής 
• Ν Αντιθαµβωτική επένδυση 
• 9 προστασία από λειωµένα µέταλλα. 
Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε ένας τύπος µε τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά είτε δύο 
ο ένας για προστασία από χηµικές ουσίες (δεν είναι απαραίτητοι οι κωδικοί 9 και Β) και άλλος για µηχανι-
κούς κινδύνους (δεν είναι απαραίτητοι οι κωδικοί 3 και 4 στο πλαίσιο) 
 
 
12. Μάσκα ασπίδιο για ηλεκτροσυγκολλητές 
 Πεδίο χρήσης : Σε ηλεκτροσυγκολλήσεις. 

Χαρακτηριστικά : Μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο µε οπτικούς δίσκους που απορροφούν την 
ακτινοβολία των συγκολλήσεων. Το υλικό κατασκευής θα είναι fiberglass. Ειδικότερα : 

• Οι µάσκες θα καλύπτουν την περιοχή του προσώπου, του µετώπου και του µπροστινού µέρους 
του λαιµού. 

• Θα φέρουν λοξό κόψιµο στα πλάγια ώστε να αερίζεται επαρκώς το πρόσωπο του χρήστη και να 
µην του δηµιουργείται αίσθηση κλειστοφοβίας. 

• Η µάσκα στο εσωτερικό της µέρος θα φέρει χειρολαβή από πλαστικό υλικό ή οποία θα δύναται 
να προσθαφερείται. 

Πρότυπα : ΕΝ 166, 175. 
Σήµανση στο πλαίσιο : 
• CE. 
• Κατασκευαστής, έτος κατασκευής. 
• F Μηχανική αντοχή. 
Σήµανση στον οπτικό δίσκο : 
• 1 οπτική κλάση. 
• 9 έως 14 βαθµός σκίασης. 
Οι έγχρωµοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να µπορούν να αλλάζουν για να χρησιµοποιείται η κατάλληλη 

σκίαση ανάλογα µε το είδος της εργασίας και την ένταση του ρεύµατος σύµφωνα µε τις προβλέψεις του 
προτύπου ΕΛΟΤ – ΕΝ 169. 
 
13. Φιλτροµάσκα Ρ1 

Πεδίο χρήσης : Κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία µόνο από σκόνη. 
Χαρακτηριστικά : Μάσκα µε ενσωµατωµένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό µε 

διπλό ιµάντα προσαρµογής που θα καλύπτει µύτη, στόµα και πηγούνι, εφαρµόζοντας µαλακά στο 
πρόσωπο χωρίς να ερεθίζει. Χρειάζεται να µη µειώνει το οπτικό πεδίο και να επιτρέπει τη χρήση 
προστατευτικών γυαλιών. 

Αν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής µπορεί να χρησιµοποιηθεί µέχρις ότου ο χρήστης αντιληφθεί ότι 
δυσχεραίνεται η αναπνοή του. 

Πρότυπο : ΕΝ 149. 
Σήµανση : 
Η µάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωµένα τα εξής : 
• CE. 
• FFP1. 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ηµεροµηνία λήξης). 
• Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης. 

 
14. Μάσκα ηµίσεως προσώπου µε φίλτρα Α1 P3 

Θα είναι µάσκα από συνθετικό υλικό µε ιµάντες προσαρµογής που θα καλύπτουν µύτη, στόµα και 
πηγούνι. Το σώµα της µάσκας χρειάζεται να είναι µαλακό ώστε να µην ενοχλεί τον φέροντα και 
αντιαλλεργικό ώστε να µην προκαλεί δερµατοπάθειες. 

Κάθε µάσκα θα συνοδεύεται µε οδηγίες χρήσεως και ενηµερωτικό σηµείωµα του κατασκευαστή στην 
Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα το οποίο θα φέρει σκίτσα για τον σωστό τρόπο τοποθέτησής της. 

Πρότυπα : ΕΝ 140. 
Σήµανση : 
Η µάσκα πρέπει να έχει ανεξίτηλα τυπωµένα τα εξής : 
• CE. 
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• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. 
• Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης. 

 
15. Αδιάβροχες ποδιές 
Πεδίο χρήσης: πλύσιµο κάδων. 
Χαρακτηριστικά: 
Ποδιές από συνθετικό υλικό. 
Πρότυπα ΕΝ 340, 467 
Σήµανση: 
• ΟΕ 
•  Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης,Έτος κατασκευής 
•  Εικονόσηµο προστασίας από χηµικές ουσίες 
 
 
16. Ανακλαστικό γιλέκο 

Πεδίο χρήσης : Σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούµενα οχήµατα (απορριµµατοφόρα, 
καθαριότητα). 

Χαρακτηριστικά : Γιλέκα µε έντονα διακρινόµενο, φθορίζον χρώµα, το οποίο θα υποδεικνύει η κάθε 
∆ιεύθυνση ή Υπηρεσία για τους εργαζόµενούς της που τα δικαιούνται. Ειδικότερα : 

• Το γιλέκο θα φέρει στην πλάτη του τη φράση «∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» και στο εµπρός αριστερό 
και δεξιό µέρος θα υπάρχουν από µία διαιρούµενη τσέπη και το σήµα του ∆ήµου µε τη φράση 
«∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» στο επάνω εµπρός αριστερό µέρος του.  

• Θα φέρει δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδική αντανακλαστική ταινία. 
• Το γιλέκο και οι τσέπες θα κλείνουν µε αυτοσύνδετη ταινία τύπου Velcro. 
• Ως υλικό κατασκευής του γιλέκου επιλέγεται ο πολυεστέρας σε ποσοστό 100 %, καθώς, έχοντας 

ικανοποιητικές µηχανικές αντοχές, συγκρατεί λιγότερη θερµότητα και προσφέρει µεγαλύτερη 
άνεση, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς µήνες. Το ύφασµα του γιλέκου θα είναι διάτρητο. 

• Τα γιλέκα θα είναι διαθέσιµα σε µεγέθη Medium (M), Large (L), Extra Large (XL) και Extra Extra 
Large (XXL). 

Πρότυπα : ΕΝ 340, ΕΝ 471. 
Σήµανση : 
• CE. 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. 
• Εικονόσηµο για αντανακλαστικές εργασίες και οι κωδικοί 2, 2 (βλ. σχήµα 5 παρακάτω). 

 
17. Ποδιά δερµάτινη συγκολλητών 

Πεδίο χρήσης : συγκολλήσεις. 
Χαρακτηριστικά : Ποδιές από ειδικά επεξεργασµένο πυρίµαχο δέρµα (κρούτα). 
Πρότυπο : ΕΝ 370. 
Σήµανση : 
• CE. 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής. 
• Εικονόσηµο προστασίας από θερµότητα (βλ. σχήµα 6 παρακάτω). 

 
   18. Στολή προστασίας από χηµικά 

Πεδίο χρήσης : σε ψεκασµούς, βαφές. 
Χαρακτηριστικά : Ενιαίες στολές (garmernt) από Tyvek ή ισοδύναµα υλικά που προστατεύουν από 

πιτσιλίσµατα χηµικών ουσιών και σκόνες ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του δέρµατος. 
Πρότυπα : ΕΝ 340, 463. 
Σήµανση : 
• CE. 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής. 
• Εικονόσηµο προστασίας από πιτσιλίσµατα χηµικών ουσιών (βλ. σχήµα 7 παρακάτω) και οι 

κωδικοί 4 για προστασία από αερολύµατα (spray), 5 για προστασία από σκόνες και 6 για 
προστασία από πιτσιλίσµατα υγρών ουσιών. 
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19. Γαλότσες  
Πεδίο χρήσης : εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειµερινούς µήνες. 
Χαρακτηριστικά : Αδιάβροχη µπότα από συνθετικό υλικό µε αντιολισθητική σόλα, προστατευτικά 

δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης. Θα καλύπτουν την περιοχή της κνήµης και θα φτάνουν 
ως το γόνατο. Η σόλα θα είναι ενισχυµένη, ανάγλυφη, µε αντιστατικές ιδιότητες. 

Πρότυπο : ΕΝ 344, 345. 
Σήµανση : 
• CE. 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής. 
• Το σύµβολο του βαθµού προστασίας S5 που συµβολίζει : 

• Προστασία δακτύλων. 
• Απορρόφηση µηχανικής ενέργειας στη φτέρνα. 
• Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού. 
• Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης. 
• Αντιστατικές ιδιότητες. 

 
20.  Ωτασπίδες 
Πεδίο χρήσης: Όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 αΒ(Α) υποχρεωτικά και δυνητικά όπου υπερβαίνει τα 
85 άΒ(Α), για οκτάωρη έκθεση του εργαζοµένου 
Περιγραφή: Κέλυφος από συνθετικό υλικό και στεφάνη στήριξης στο κεφάλι. Θα µπορούσαν να 
χρησιµοποιηθούν ανθιδρωτικές επενδύσεις στους δακτυλίους που έρχονται σε επαφή µε το έξω τους, 
για να είναι προ εύχρηστες. 
Πρότυπο ΕΝ 352 -1. Αν προσαρµόζονται σε κράνος ΕΝ 352 - 3 
Σήµανση: Οι ωτοασπίδες πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωµένα τα εξής: 
• ΟΕ 
• Κωδικό προϊόντος 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 
Είναι υποχρεωτική η προσκόµιση από τον προµηθευτή διαγράµµατος µε την εξασθένιση του 
ακουσµένου ήχου ανά οκτάβα συχνοτήτων. Το διάγραµµα πρέπει να συγκριθεί µε τα αποτελέσµατα της 
µέτρησης ώστε η χρήση τους να αντιµετωπίζει το συγκεκριµένο θόρυβο 
Ωτοβύσµατα 
Ωτοβύσµατα µιας χρήσης. 
Αποτελούνται από λεπτό υλικό κλεισµένο σε συνθετικό περίβληµα που φράζει τον ακουστικό πόρο. 
Είναι εύχρηστα, διότι δεν ασκούν πίεση στα αυτιά και δε ζεσταίνουν 
Είναι τοποθετηµένα σε δότη ανά 400 - 500 ζεύγη και ο εργαζόµενος τα φορά για όσο χρόνο είναι εκτεθει-
µένος στο θόρυβο. 
Πρότυπο ΕΝ 352 - 2 
Σήµανση: Τα ωτοβύσµατα ή η συσκευασία τους πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωµένα τα εξής: 
• ΟΕ 
• Κωδικός προϊόντος 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής 
Πρέπει και αυτά να συνοδεύονται από το διάγραµµα εξασθένησης ακουσµένου ήχου. 
Ωτοβύσµατα πολλαπλών χρήσεων 
Αν προτιµηθούν ωτοβύσµατα πολλαπλών χρήσεων θα είναι προδιαµορφωµένα µε πεπλατυσµένο το 
έξω άκρο ώστε να αποφεύγεται επαφή µε το χέρι. 

. 
 
21. Άρβυλα ασφαλείας µε βαθµό προστασίας S2 

Πεδίο χρήσης : για όλες τις εργασίες. 
Χαρακτηριστικά : Ηµιάρβυλο, µε ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, µε προστατευτικό κάλυµµα 

δακτύλων και αντιολισθητική σόλα. 
Ειδικότερα : 
• Θα προστατεύουν το πόδι από εξωτερικές αιτίες που µπορούν να προκαλέσουν κακώσεις. 

Ειδικά το προστατευτικό κάλυµµα δακτύλων θα είναι µεταλλική ενίσχυση µε αντοχή σε κρούση 
τουλάχιστον 200 Joule, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 345 και ειδικότερα αυτές 
που αντιστοιχούν στο βαθµό προστασίας S2. 
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• Θα είναι κατασκευασµένα από δέρµα µόσχου προσώπου, πάχους µεγαλύτερου των 2 mm.  
• Θα είναι αδιάβροχα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 345 και ειδικότερα αυτές 

που αντιστοιχούν στο βαθµό προστασίας S2. Πιο συγκεκριµένα, τα άρβυλα θα φέρουν 
αδιαβροχοποιηµένες ραφές στα σηµεία ένωσης των δερµάτων, οι οποίες θα αποτρέπουν την 
εισροή υδάτων και υγρασίας εντός του άρβυλου. Με αυτόν τον τρόπο θα καλύπτουν τις ανάγκες 
των δικαιούχων που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους, καθώς θα προστατεύουν τα πόδια 
τους από τη βροχή και γενικά από κάθε επαφή µε υγρασία. 

• Η σόλα θα είναι κατασκευασµένη κατά τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζει αντοχή σε χηµικά, 
οξέα, λάδια, πετρελαιοειδή κτλ. 

• Η γλώσσα του ηµιάρβυλου θα είναι κατασκευασµένη από φυσικό δέρµα πάχους 1 mm περίπου. 
• Η σύσφιξη του ηµιάρβυλου στο πόδι θα γίνεται µε κορδόνι. 
• Το πέλµα του ηµιάρβυλου θα είναι αντιολισθητικό. 
• Τα ηµιάρβυλα χρειάζεται να είναι αντιστατικά, ώστε να ελαχιστοποιούν τις ηλεκτροστατικές 

φορτίσεις διοχετεύοντας τα ηλεκτροστατικά φορτία, αποµακρύνοντας έτσι τον κίνδυνο 
ανάφλεξης µε σπινθήρα.  

• Κάθε ζεύγος ηµιάρβυλων θα παραδίδεται σε ανεξάρτητο κουτί. 
Πρότυπα : ΕΝ 344, 345. 
Σήµανση : 
• CE. 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής. 
• Το σύµβολο του βαθµού προστασίας S2 που συµβολίζει : 

• Προστασία δακτύλων. 
• Απορρόφηση µηχανικής ενέργειας στη φτέρνα. 
• Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού. 
• Αντιστατικές ιδιότητες. 
• Στη σόλα oil resistant. 

 
22. Άρβυλα ασφαλείας µε βαθµό προστασίας S3 

Πεδίο χρήσης : για εργαζόµενους σε συνθήκες εργοταξίου, οικοδοµικές εργασίες και γενικότερα 
οπουδήποτε υπάρχει ο κίνδυνος να τρυπηθεί το πέλµα του χρήστη από αιχµηρά αντικείµενα (π. χ. 
καρφιά). 

Χαρακτηριστικά : ίδια µε τα άρβυλα ασφαλείας µε βαθµό προστασίας S2, αλλά θα φέρουν επιπλέον 
στη σόλα, κατά µήκος του πέλµατος, µεταλλικό έλασµα για προστασία από τη διάτρηση.  

Σηµειώνεται εδώ ότι µόνο δύο (2) από τους εργαζόµενους, οι οποίοι δικαιούνται άρβυλα ασφαλείας, 
εργάζονται σε οικοδοµικές εργασίες, σε συνθήκες εργοταξίου ή γενικότερα σε συνθήκες κατά τις οποίες 
υπάρχει σηµαντικός κίνδυνος διάτρησης της σόλας και του πέλµατος τους από καρφιά ή άλλα αιχµηρά 
αντικείµενα, ώστε να χρειάζονται πραγµατικά την προστασία της σόλας µε το ένθετο µεταλλικό έλασµα 
που προβλέπεται στο βαθµό προστασίας S3.  Αντίθετα, για το σύνολο σχεδόν των εργαζόµενων 
λαµβάνοντας υπόψη τη µεγαλύτερη ακαµψία στη σόλα των άρβυλων µε βαθµό ασφαλείας S3, λόγω του 
µεταλλικού ελάσµατος, η οποία συνεπάγεται περισσότερη κούραση στο βάδισµά τους, καθώς και το 
µεγαλύτερο βάρος των άρβυλων αυτών, κρίνουµε ότι η προστασία που παρέχουν στο πόδι τους τα άρβυλα 
ασφαλείας µε βαθµό προστασίας S2 είναι αρκετή, ιδίως για εργασίες στην ύπαιθρο, και συνδυάζεται µε 
µεγαλύτερη άνεση και συνεπώς κρίνουµε ότι τα άρβυλα ασφαλείας µε βαθµό προστασίας S2 είναι για 
αυτούς τα κατάλληλα. 

Πρότυπα : ΕΝ 344, 345. 
Σήµανση : 
• CE. 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής. 
• Το σύµβολο του βαθµού προστασίας 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. 
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23. Άρβυλα ασφαλείας ειδικά για ηλεκτρολόγους 

Πεδίο χρήσης : για ηλεκτρολογικές εργασίες. 
Χαρακτηριστικά : ίδια µε τα άρβυλα ασφαλείας µε βαθµό προστασίας S2, πλην των εξής διαφορών 

που αποσκοπούν στην επαρκή µόνωση του άρβυλου και την ασφάλεια των ίδιων των δικαιούχων από 
το ηλεκτρικό ρεύµα. 

• ∆ε θα φέρουν ούτε µεταλλικό κάλυµµα προστασίας δακτύλων ούτε οποιοδήποτε άλλο µεταλλικό 
ένθετο. 

• Θα πρέπει να έχουν αντεπεξέλθει τη δοκιµή διηλεκτρικής αντοχής στη σόλα σε τουλάχιστον 5 
kV. 

Σηµειώνεται επίσης ότι επιλέγονται άρβυλα ασφαλείας σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 347 και το 
βαθµό ασφαλείας Ο2, των οποίων οι προδιαγραφές είναι αντίστοιχες µε εκείνες των σύµφωνων µε το 
πρότυπο ΕΝ 345 και το βαθµό ασφαλείας S2 άρβυλων ασφαλείας, πλην της προστασίας δακτύλων, 
καθώς δόθηκε προτεραιότητα στην ασφάλεια ηλεκτρολόγων από το ηλεκτρικό ρεύµα στο χώρο εργασίας 
του και ελήφθη υπόψη ο, συγκριτικά ιδίως, περιορισµένος κίνδυνος κρούσης των δακτύλων τους στους 
χώρους και τις συνθήκες εργασίας τους. Παράλληλα, επιλέγονται δερµάτινα άρβυλα, λόγω της 
καλύτερης άνεσής τους σε σχέση µε άρβυλα από καουτσούκ, άλλο ελαστικό ή P. V. C. 

Πρότυπα : ΕΝ 347. 
Σήµανση : 
• CE. 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής. 
• Το σύµβολο του βαθµού προστασίας Ο2 που συµβολίζει : 

• Απορρόφηση µηχανικής ενέργειας στη φτέρνα. 
• Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού. 
• Αντιστατικές ιδιότητες. 
• Στη σόλα oil resistant. 

 
24. Επιγονατίδες 

Θα είναι κατασκευασµένες ως εξής : 
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. 
Θα συνδέονται µε δύο ζεύγη ιµάντων που θα κλείνουν µε αυτοσύνδετες ταινίες τύπου Velcro. 

 
25. Νιτσεράδα 

Οι νιτσεράδες θα ακολουθούν τις προβλέψεις του προτύπου EN 343 σε ότι αφορά τις µηχανικές 
αντοχές, την αντοχή στο πλύσιµο και τη σήµανση. Τα επίπεδα αντοχών θα είναι : 

• Αδιαβροχοποίηση 3. 
• ∆ιαπνοή 3. 
Θα περιλαµβάνουν σακάκι και παντελόνι, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά ως εξής : 
Σακάκι 
• Υλικό κατασκευής αδιάβροχο.  
• Γιακάς µε κουκούλα η οποία, όταν δεν χρησιµοποιείται, θα τοποθετείται σε θήκη που θα είναι 

στο πίσω µέρος της νιτσεράδας. 
• ∆ιπλή µανσέτα µε πρόσθετη λωρίδα ρύθµισης εξωτερικά στο µανίκι. 
• ∆ιπλή πατιλέτα µε αυτοσύνδετη ταινία, τύπου velcro και φερµουάρ που κλείνει µέχρι επάνω. 
• Τουλάχιστον µία (1) εξωτερική τσέπη και δύο (2) εσωτερικές τσέπες. 
• Στην πλάτη και στη µία εξωτερική τσέπη θα φέρει τη φράση «∆ΗΜΟΣ Ηρακλείου »  
• Παντελόνι µε ζώνη µέσης, τσέπες εξωτερικές, πρόσθετη λωρίδα ρύθµισης εξωτερικά στο 

µπατζάκι. 
 

26.  Καπέλο 
Θα είναι τύπου τζόκεϋ και θα φέρει γείσο από ύφασµα καλής ποιότητας. 
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27. Φόρµα εργασίας 
Θα είναι ολόσωµη, µε σύνθεση από πολυεστέρα (65 %) και βαµβάκι (35 %), µε λάστιχο στην 

περιοχή της µέσης και τσέπες. Θα κλείνει µε φερµουάρ και θα έχει διπλές ραφές. Το χρώµα της θα είναι 
επιλογή της ∆ιεύθυνσης Μηχανολογικού και Καθαριότητας. 
 
28.  Εργαλεία µονωτικά. 
Πεδίο εφαρµογής. Εργασίες σε χαµηλή τάση ταυτόχρονα µε τα γάντια. 
Χαρακτηριστικά: Ανάλογα µε την εργασία (πένσες, κόφτες, κατσαβίδια, σταυροκατσάβιδα, µυτοτσίµπιδα) 
Πρότυπο ΕΝ 60900 
Σήµανση: 
•  Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθµός σειράς 
•Έτος κατασκευής. 
• Σήµα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (ΙΕΟ) 
 
29.  ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
Οι κώνοι θα χρησιµοποιούνται ως υλικά οδικής σήµανσης, όπου είναι αναγκαίο να διακόπτεται η 
κυκλοφορία. Θα είναι πλήρως αντανακλαστικοί (µε εναλλασσόµενους λευκούς και κόκκινους 
δακτυλίους). 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Υλικό κατασκευής: καουτσούκ 
Ύψος: 50 ΟΠΠ 
Βάρος: 2,2 - 2,4 Κα 
Μορφή: 
Θα έχουν τετραγωνική βάση σχεδιασµένη µε τρόπο που να επιτρέπει την απόλυτη ισορροπία 
Θα είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ο ένας επάνω στον άλλο µε τρόπο που το συνολικό ύψος να µην 
υπερβαίνει το 20% του αρχικού. 
Στο επάνω µέρος θα υπάρχει οπή για την µεταφορά και την εναπόθεση τους. 
Χρωµατισµός 
Η κόκκινη µη αντανακλαστική επιφάνεια θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του χρωµατοµετρικού συστή-
µατος της ΟΙΕ 15,2 (1986) µε πρότυπο φωτιστικό Ο 65, γεωµετρία 45/0 µε τις ακόλουθες τιµές 
συντεταγµένων. 
Χρώ
µα 

1  2  3  4  Παρ/
ντας 
Φωτε
ιν/ 
ταςβ 

 X Ψ Χ Ψ Χ Ψ Χ Ψ  

Κόκκ
ινο 

0,6
90 

0,3
10 

0,5
75 

0,3
16 

0,5
21 

0,
37
1 

0,6
10 

0,3
90 

> 
0,11 

Αντανακλαστική µεµβράνη 
Η αντανακλαστική µεµβράνη θα είναι τύπου II κατά την ΥΑ 16832 (ΥΠΕΧΩ∆Ε ΦΕΚ 954 / 86). 
Η επικόλληση της µεµβράνης στον κώνο θα είναι σύµφωνη µε το σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου ΟΕΝ 
ΤΟ 226 Ν 143 Ε (§7.8) ή ισοδύναµο εθνικό πρότυπο. 
Ο κώνος θα ανταποκρίνεται στις µηχανικές αντοχές των § 7.4, 7.5 & 7.6 του ανωτέρω προτύπου ή 
άλλου ισοδύναµου προτύπου. 
Θα έχει έγκριση από αρχή κράτους - µέλους της Ε. Ε. 
Θα έχει σήµανση στη βάση µε τον κατασκευαστή και τον αριθµό έγκρισης. 
 
Οι ποσότητες ανά µέγεθος για ορισµένα από τα προς προµήθεια είδη, σύµφωνα µε τις καταστάσεις 
δικαιούχων που έχουν συντάξει οι ∆ιευθύνσεις και Υπηρεσίες του ∆ήµου, θα δοθούν από τις υπηρεσίες  
 

Σε περίπτωση που κατά την έναρξη ισχύος των συµβάσεων του ∆ήµου µε τους υποψήφιους που θα 
αναδειχθούν προµηθευτές της παρούσας προµήθειας τροποποιηθούν οι καταστάσεις δικαιούχων έτσι 
ώστε να αλλάζουν οι ποσότητες ανά µέγεθος για τα προαναφερόµενα είδη, τότε οι τελικές ποσότητες 
ανά µέγεθος θα καθοριστούν µε βάση τις τότε ισχύουσες καταστάσεις δικαιούχων του ∆ήµου, όπως 
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αυτές θα έχουν τότε προκύψει σύµφωνα και µε τη σχετική κρίση της ιατρού εργασίας του ∆ήµου 
Ηρακλείου 
 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 29/5/2013         
 
 
 

Θεωρήθηκε 
 

Ο ∆ιευθυντής Τεχνικών Έργων 

Στέλιος Αλεξάκης                                                  
Αρχιτέκτων Μηχανικός µε β΄ βαθµό 

 
 

Συντάχθηκε 
 

  Σαρτζετάκης Ευτύχιος  
  
 

Τεχνολόγος Μηχανικός ΤΕ µε β΄ βαθµό   
 
 
 
 

     Γιατρός Εργασίας 
      


