
 

                         

                                                                                    

     Θεσσαλονίκη   27/11/2013  

     Αρ. πρωτ.  20006 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Για την προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας προσωπικού που εργάζεται στα αντλιοστάσια και 

στο ∆ίκτυο Αποχέτευσης 

                  

 

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειµένου να αναθέσει µε τη διαδικασία 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας προσωπικού που εργάζεται στα 
αντλιοστάσια και στο ∆ίκτυο Αποχέτευσης 

 
Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει προσφορά µε σφραγισµένο φάκελο, µέχρι την Παρασκευή 6 ∆εκεµβρίου 
2013  και 14.00 στη διεύθυνση:  
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 
Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 
Τσιµισκή 98, 8ος όροφος, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη 

 
 
 

ΣΥΓΚΕΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 

 
ΕΙ∆ΟΣ - ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ποσότητα 

 
Μάσκα µιας χρήσεως για εργασίες µε χηµικές ουσίες και 

µικροοργανισµούς όπως π.χ. σε αντλιοστάσια.    

Χαρακτηριστικά:  

Να έχει επίπεδο προστασίας FFP3, FFP2. 

Προτείνουµε την κατηγορία FFP3 

Μειωµένη πιθανότητα θαµπώµατος των γυαλιών.  

 
300 τεµάχια 

            
                        ΕΤΑΙΡΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

∆/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                            

                         ΠΡΟΣ 

                Κάθε ενδιαφερόµενο 

 

          

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ∆.Υ. 
                 &  ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
Πληρ.  Σπ. Πετρόπουλος 
Τηλ.   2310 966972,968,928 
Fax   2310 283117 
E mail promithies@eyath.gr  



 

Σχεδιασµός µικρού όγκου για καλύτερη περιµετρική όραση. 

Ελαφριά και ισορροπηµένη. 

Απαλό, µη αλλεργικό υλικό κατασκευής που εφαρµόζει τέλεια 

στο πρόσωπο. 

Βαλβίδα εκπνοής µπροστά από τον στόµα για εκτόνωση του 

ζεστού και υγρού αέρα της εκπνοής. 

Να µην αλλοιώνεται από την συσσώρευση υγρασίας. 

Λουριά ελαστικά για την στήριξη σε αυχένα και κεφαλή. 

Αναδιπλούµενη µάσκα σχεδιασµού τριών τµηµάτων. 

Με µεταλλικό έλασµα και αφρώδες υλικό για τέλεια 

προσαρµογή στην µύτη και απορρόφηση του ιδρώτα. 

Να διατίθεται σε διαφορετικά µεγέθη. 

Να φέρει CE. Να καλύπτεται από τα πρότυπα EN 140:2001 

Ο προµηθευτής να παρέχει όλα τα σχετικά πρότυπα, και 

τεχνικά εγχειρίδια µε οδηγίες για την χρήση της.  

 

 
Γάντια δερµάτινα κίτρινου χρώµατος 

Πρότυπα: ΕΝ-388 , ΕΝ 420 

Μήκος περ.27 εκ. Πάχος: 1-1,2 mm  

Υλικό κατασκευής: παλάµη, δάχτυλα και αντίχειρας από 

επεξεργασµένο δέρµα µόσχου χωρίς ύφασµα, µε ελαστική ταινία 

σύσφιξης στο άνω µέρος της µανσέτας 

Επίπεδα µηχανικών αντοχών : 2 (τριβή), 1 (κοπή µε λεπίδα), 3 

(διάχυση), 3 (διάτρηση)      

Σήµανση:  CE, προµηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος 

κατασκευής, κωδικοί  µηχανικών αντοχών, σήµα προστασίας 

από µηχανικούς κινδύνους       

                                                                          

 
100 ζεύγη 

 

 
Γάντια ελαστικά µιας χρήσης νιτριλίου χωρίς ταλκ 

Προστασία κατά την διαπερατότητα. 

Πρότυπα: ΕΝ-374. 

 

 

 
250 κουτιά των 100 τεµαχίων 



 

 

Γάντια µονωτικά (Ηλεκτρολόγοι) 

Μήκος 30 εκ., Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό χωρίς ραφές 

Κλάση τάσης εργασίας : 00, RC : αυξηµένη µηχανική αντοχή, 

αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος. 

Σήµανση:  CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθµός 

σειράς, έτος και µήνας κατασκευής, κλάση τάσης εργασίας, 

κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης,RC,(σήµα διεθνούς 

ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)    

Πρότυπα: ΕΝ-60903 

 

 
10 ζεύγη 

 

 

Γάντια µακριά µε µανσέτα PVC για νιτρικό οξύ. 

Πρότυπα : ΕΝ 388 / 3100-2100, ΕΝ 374 1994 

Μήκος περ. 35 εκ., πάχος: 0,5 mm. Με µανσέτα µήκους 85 εκ 

Υλικό κατασκευής: εξωτερικά νιτρίλιο, εσωτερική επένδυση από 

ανθιδρωτικό υλικό. 

Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή),  1 (κοπή µε λεπίδα), 0 

(διάσχιση), 1 (διάτρηση) 

Σήµανση:  CE, προµηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος 

κατασκευής, κωδικοί 

Μηχανικών αντοχών 3-1-0-1, σήµα προστασίας από µηχανικούς 

κινδύνους, 

χηµικές ουσίες και µικροοργανισµούς 

 

 
50 ζεύγη 

 

Γάντια λαστιχένια καρπού χρώµατος πράσινο 

Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-374.1, ΕΝ-374.2, ΕΝ-374-3 

Μήκος περ. 35 εκ., πάχος: 0,5 mm. 

Υλικό κατασκευής: εξωτερικά νιτρίλιο, εσωτερική επένδυση 

από ανθιδρωτικό υλικό. 

Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή),  1 (κοπή µε λεπίδα), 0 

(διάσχιση), 1 (διάτρηση). 

Σήµανση:  CE, προµηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος 

 
70 ζεύγη 

 



 

κατασκευής, κωδικοί 

Μηχανικών αντοχών 3-1-0-1, σήµα προστασίας από 

µηχανικούς κινδύνους χηµικές ουσίες και µικροοργανισµούς 

 

Γάντια ασφαλείας εµβαπτισµένα σε PVC για εργασίες σε 

περιβάλλον µε λάδια , γράσσα και πετρελαιοειδή. 

Να φέρει CE. 

Πρότυπα:  

EN 388 

ART.2648 

Size 10,5 

Κωδικοί  Μηχανικών αντοχών 3-1-1-1 

Το επίπεδο ποιότητας και κατασκευής να είναι υψηλό. 

Χρώµατος Πορτοκαλί. 

 

 
150 τεµάχια 

 

 

Προστατευτική στολή µιας χρήσης για πεδίο χρήσης σε 

εργασίες µε χηµικές ουσίες και µικροοργανισµούς όπως π.χ. 

σε αντλιοστάσια αποχέτευσης (Φόρµα προστασίας κατηγορίας 

ΙΙΙ, σύµφωνα µε την οδηγία 89/686/EEC). 

Να φέρει CE. 

Πρότυπα:  

EN 14605:2005 τύπος 4, 

ENISO 13982 -1:2004 τύπος 5, 

EN 13034:2005  τύπος 6, 

EN 1149 – 1:1995, EN 14126:2003. 

Το επίπεδο ποιότητας και κατασκευής να είναι υψηλό. Το 

υλικό κατασκευής να είναι τέτοιο ώστε να ¨αναπνέει¨, (TYVEK η 

παρόµοιο). Να φέρει κουκούλα και ελαστικά τελειώµατα στην 

κουκούλα, την µέση, στους καρπούς και στους αστραγάλους. Να 

επιτρέπει την ελεύθερη και βολική κίνηση του κορµού και των 

άκρων. Να φέρει φερµουάρ 2 δρόµων µε πατιλέτα που 

ανοιγοκλείνει. Να µην αφήνει χνούδια. 

Χρώµατος Λευκό, Μπλε. 

 

 
150 τεµάχια 

 



 

 
Μαζί µε την προσφορά να σταλεί δείγµα από κάθε είδος. 
 

Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο προµηθευτής µε τη 
χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή, εφόσον καλύπτει τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές. 

Η πληρωµή θα γίνει σε διάστηµα 60 το πολύ, ηµερών από την έκδοση των νοµίµων παραστατικών και µετά 
την παραλαβή των υλικών από τους αρµοδίους υπαλλήλους. 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στον κ Κωνσταντίνο Αλβανό, στο τηλ. 2310 966927. 

 

 
 

 Η Προϊσταµένη του Τµήµατος  

 Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών  

   

   

 Ελένη Παχατουρίδου  

 
 
 
 


