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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. 
 

 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 1O 
«∆ερµατοπάνινα γάντια», ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, ανηγµένη σε ζεύγη. 
 
Τιµή ενός ζεύγους 1,50 € 
Ένα Euro και πενήντα λεπτά 
 
ΑΡΘΡΟ 2O 
«Γάντια από PVC», ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, ανηγµένη σε ζεύγη. 
 
Τιµή ενός ζεύγους 2,50 € 
∆ύο Euro και πενήντα λεπτά 
 
ΑΡΘΡΟ 3O 
«Γάντια από ύφασµα και νιτρίλιο», ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις 
τεχνικές προδιαγραφές, ανηγµένη σε ζεύγη. 
 
Τιµή ενός ζεύγους 1,90 € 
Ένα Euro και ενενήντα λεπτά 
 
ΑΡΘΡΟ 4O 
«Γάντια ελαστικά Νιτριλίου µίας χρήσης (σε συσκευασία των 100 ζευγών)», ήτοι προµήθεια και παράδοση σε 
άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγµένη σε συσκευασίες. 
 
Τιµή µίας συσκευασίας 9,00 € 
Ενέα Euro 
 
ΑΡΘΡΟ 5O 
«Γάντια συγκολλητών», ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, ανηγµένη σε ζεύγη. 
 
Τιµή ενός ζεύγους 4,45 € 
Τέσσερα Euro και σαράντα πέντε λεπτά 
 
ΑΡΘΡΟ 6O 
«Γάντια µονωτικά», ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, ανηγµένη σε ζεύγη. 
 
Τιµή ενός ζεύγους 35,00 € 
Τριάντα πέντε Euro 
 
ΑΡΘΡΟ 7O 
«Κράνος προστασίας», ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές. 
 
Τιµή ενός κράνους 40,00 € 
Σαράντα  Euro 
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ΑΡΘΡΟ 8O 
«Γυαλιά µάσκα οξυγονοκόλλησης goggles», ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγµένη σε συσκευασίες. 
 
Τιµή µίας συσκευασίας 9,00 € 
Εννέα  Euro 
 
ΑΡΘΡΟ 9O 
«Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία», ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγµένη σε συσκευασίες. 
 
Τιµή µίας συσκευασίας 12,00 € 
∆ώδεκα Euro 
 
ΑΡΘΡΟ 10O 
«Κράνος µε ενσωµατωµένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο», ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη 
κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγµένη σε τεµάχια. 
 
Τιµή ενός τεµαχίου 40,00 € 
Σαράντα Euro 
 
ΑΡΘΡΟ 11O 
«Γυαλιά Goggles», ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, ανηγµένη σε τεµάχια. 
 
Τιµή ενός τεµαχίου 15,00 € 
∆έκα πέντε Euro 
 
ΑΡΘΡΟ 12O 
«Μάσκα µε ασπίδιο για Ηλεκτροσυγκολλητές », ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγµένη σε τεµάχια. 
 
Τιµή ενός τεµαχίου 18,00 € 
∆έκα οχτώ Euro 
 
ΑΡΘΡΟ 13O 
«Φιλτρόµασκα Ρ1», ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, ανηγµένη σε τεµάχια. 
 
Τιµή ενός ζεύγους 2,50 € 
∆ύο Euro και πενήντα λεπτά 
 
ΑΡΘΡΟ 14O 
«Μάσκα ηµίσεως προσώπου µε φίλτρα Α1 P3», ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγµένη σε τεµάχια. 
 
Τιµή ενός ζεύγους 30,00 € 
Τριάντα Euro 
 
ΑΡΘΡΟ 15O 
«Αδιάβροχες Ποδιές », ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, ανοιγµένη σε τεµάχια. 
 
Τιµή ενός τεµαχίου 12,00 € 
∆ώδεκα Euro 
 
 
ΑΡΘΡΟ 16O 
«Ανακλαστικό γιλέκο», ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, ανηγµένη σε τεµάχια. 
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Τιµή ενός τεµαχίου 4,00 € 
Τέσσερα Euro 
 
ΑΡΘΡΟ 17O 
«Ποδιά δερµάτινη συγκολλητών», ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις 
τεχνικές προδιαγραφές, ανηγµένη σε τεµάχια. 
 
Τιµή ενός τεµαχίου 12,00 € 
∆ώδεκα Euro 
 
ΑΡΘΡΟ 18O 
«Στολή προστασίας από χηµικά», ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις 
τεχνικές προδιαγραφές, ανηγµένη σε τεµάχια. 
 
Τιµή ενός τεµαχίου 14,00 € 
∆έκα τέσσερα Euro 
 
ΑΡΘΡΟ 19O 
«Γαλότσες», ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, 
ανηγµένη σε ζεύγη. 
 
Τιµή ενός τεµαχίου 20,00 € 
Είκοσι Euro 
 
ΑΡΘΡΟ 20O 
«Ωτασπίδες Ωτοβύσµατα», ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, ανοιγµένη σε ζεύγος. 
 
Τιµή ενός τεµαχίου 30,00 € 
Τριάντα Euro 
 
ΑΡΘΡΟ 21O 
«Άρβυλα ασφαλείας µε βαθµό προστασίας S2», ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγµένη σε ζεύγη. 
 
Τιµή ενός ζεύγους 30,00 € 
Τριάντα Euro 
 
ΑΡΘΡΟ 22O 
«Άρβυλα ασφαλείας µε βαθµό προστασίας S3», ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγµένη σε ζεύγη. 
 
Τιµή ενός ζεύγους 35,00 € 
Τριάντα πέντε Euro 
 
ΑΡΘΡΟ 23O 
«Άρβυλα ασφαλείας ειδικά για ηλεκτρολόγους», ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγµένη σε ζεύγη. 
 
Τιµή ενός ζεύγους 60,00 € 
Εξήντα Euro 
 
ΑΡΘΡΟ 24O 
«Επιγονατίδες», ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, ανηγµένη σε ζεύγη. 
 
Τιµή ενός ζεύγους 15,00 € 
∆έκα πέντε Euro 
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ΑΡΘΡΟ 25O 
«Νιτσεράδα», ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, 
ανηγµένη σε τεµάχια. 
 
Τιµή ενός τεµαχίου 45,00 € 
Σαράντα πέντε Euro 
 
ΑΡΘΡΟ 26O 
«Καπέλο», ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, 
ανηγµένη σε τεµάχια. 
 
Τιµή ενός τεµαχίου 6,00 € 
Έξι Euro 
 
 
ΑΡΘΡΟ 27O 
«Φόρµα εργασίας», ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, ανηγµένη σε τεµάχια. 
 
Τιµή ενός τεµαχίου 20,00 € 
Είκοσι Euro 
 
ΑΡΘΡΟ 28O 
«Μονωτικά Εργαλεία Σετ 4 τεµ κατσαβίδια + πένσα+ κόφτης », ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση 
όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγµένη σε τεµάχια. 
 
Τιµή ενός τεµαχίου 50,00 € 
Πενήντα  Euro 
 
ΑΡΘΡΟ 29O 
«Αντανακλαστικοί Κώνοι Σήµανσης », ήτοι προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις 
τεχνικές προδιαγραφές, ανηγµένη σε τεµάχια. 
 
Τιµή ενός τεµαχίου 20,00 € 
Είκοσι Euro 
 
 
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 
      


