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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 
 

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις-Διευκρινίσεις σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του 
διαγωνισμού TED 088/2022 για την προμήθεια θερινών ειδών ατομικής προστασίας 
Σε συνέχεια υποβληθέντων ερωτημάτων ακολουθούν απαντήσεις στα αντίστοιχα ερωτήματα 
Επί των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης TED 088/2022 ως κατωτέρω : 
Ερώτημα 1 
ΕΙΔΟΣ 1ο Θερινό παντελόνι εργασίας 
Αναφορικά με το ‘ΕΙΔΟΣ 1ο – Θερινό παντελόνι εργασίας’ και συγκεκριμένα όσον αφορά στις τεχνικές 
απαιτήσεις ‘Το παντελόνι θα είναι χρώματος πορτοκαλί με μπλε για τους λιμενεργάτες και μπλε για το 
υπόλοιπο προσωπικό.’ Και ‘Το παντελόνι να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις: (…) 
του προτύπου EN ISO 20471:2013 /A1:2016 Ενδύματα υψηλής ορατότητας Κλάση 2.’ παρακαλούμε όπως 
διευκρινιστεί ότι η συγκεκριμένη πιστοποίηση αναφέρεται στα παντελόνια χρώματος πορτοκαλί με μπλε 
και όχι σε αυτά που είναι μόνο μπλε χρώματος, μιας και το ύφασμα του παντελονιού σε μπλε χρώμα είναι 
αδύνατον να πληροί το συγκεκριμένο πρότυπο. 
Απάντηση 
Σε ότι αφορά στο μονόχρωμο μπλε παντελόνι, μόνο οι οπισθοαντανακλαστικές ταινίες πρέπει να είναι 
πιστοποιημένες κατά το πρότυπο ΕΝ 20471. 
Αναφορικά με το δίχρωμο παντελόνι πορτοκαλί με μπλε, πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ΕΝ 20471 θα 
πρέπει να είναι το συνολικό ρούχο. 
Ερώτημα 2 
Σχετικά με το είδος 1 (Θερινό παντελόνι εργασίας) το οποίο ζητείται σε δύο αποχρώσεις α) hi-vis πορτοκαλί 
με μπλε σκούρο και β) μπλε σκούρο είναι αποδεκτό να παράσχουμε πιστοποιήσεις για όλες τις πρώτες ύλες 
και όχι για το ένδυμα. Δηλαδή για το HI-VIS ύφασμα και τις ανακλαστικές ταινίες πιστοποιητικό ΕΝ20471 
και για τις κλωστές ΟΕΚΟΤΕΧ;  
Απάντηση 
Ναι γίνονται δεκτά και είδη των οποίων οι πρώτες ύλες πληρούν τις προδιαγραφές του προτύπου  ΕΝ 
20471. Ειδικά για το μονόχρωμο μόνο οι πρώτες ύλες για τις οπισθοαντανακλαστικές ταινίες. 
Ερώτημα 3 
ΕΙΔΟΣ 3ο Υποδήματα ασφαλείας μποτάκι 
 Σχετικά με το είδος 3 (Υποδήματα ασφαλείας μποτάκι) με το μέγιστο βάρος που ζητάτε το μποτάκι μπορεί 
να είναι μόνο από Microfibre, υλικό το οποίο είναι πλενόμενο και για το οποία οι περισσότερες 
κατασκευάστριες εταιρείες δεν βγάζουν την πιστοποίηση WR. Είναι αποδεκτά υποδήματα χωρίς τον 
χαρακτηρισμό WR αλλά WRU;  
Απάντηση 
Όχι.  
Ερώτημα 4 
ΕΙΔΟΣ 4ο Υποδήματα ασφαλείας σκαρπίνι 
Σχετικά με το είδος 4 (Υποδήματα ασφαλείας σκαρπίνι) δεν αναφέρετε αν υπάρχει μέγιστο επιτρεπτό βάρος 
σε αυτή την περίπτωση. Ισχύει όπως στο είδος 3; Αν είναι από πλενόμενη microfiber όπως στο είδος 3 
είναι αποδεκτή πιστοποίηση WRU αντί WR; 
Απάντηση 
Για το είδος αυτό δεν είναι απαιτητό συγκεκριμένο βάρος. Αποδεκτή και η πιστοποίηση WRU, όμως κατά 
την εξέταση της εργονομίας θα αξιολογηθεί. 
Ερώτημα 5 
ΕΙΔΟΣ 10 Γιλέκο υψηλής ευκρίνειας 2 
Σχετικά με το είδος 10 (Γιλέκο υψηλής ευκρίνειας 2) είναι αποδεκτό ύφασμα 100% πολυεστέρας ή 
διάτρητο πολυεστερικό ύφασμα?  
Απάντηση 
Ναι αλλά κατά την εξέταση της εργονομίας θα αξιολογηθεί. 
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Ερώτημα 6 
ΕΙΔΟΣ 11ο Γυαλιά ασφαλείας προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία 
Σχετικά με το είδος 11 (Γυαλιά ασφαλείας προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία) είναι αποδεκτή η 
απορρόφηση ακτινοβολίας 5-3.1;  
Απάντηση 
Ναι 
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