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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 
 

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις & Απαντήσεις-Διευκρινίσεις σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν στα 
πλαίσια του διαγωνισμού TED 088/2022 για την προμήθεια θερινών ειδών ατομικής 
προστασίας 

Τροποποιούνται σημεία των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης TED 088/2022 ως κατωτέρω : 
 
ΕΙΔΟΣ 1ο Θερινό παντελόνι εργασίας 
Στο παντελόνι χρώματος πορτοκαλί με μπλε, απαιτητή η πιστοποίηση του συνολικού ρούχου κατά το 
πρότυπο ΕΝ 2047. 
 
ΕΙΔΟΣ 2ο – Παντελόνι εργασίας βραδύκαυστο για θερμές εργασίες 
Διαγράφεται το σημείο ”Ίδιες προδιαγραφές με το 1ο ΕΙΔΟΣ..» και διαμορφώνεται ” Να είναι πιστοποιημένο 
σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις των Προτύπων:   
ΕΝ ISO 11611 Προστατευτική ενδυμασία που χρησιμοποιείται σε συγκολλήσεις και συναφείς διαδικασίες 
ΕΝ ISO 11612 Μέθοδος δοκιμής προστατευτικών ρούχων από θερμότητα και φλόγα. 
 
ΕΙΔΟΣ 8ο – Μακό μπλούζα  
Διαγράφεται το σημείο «με κόψιμο ρεγκλάν στα μανίκια». 
Διαγράφεται η πρόταση «Το ύφασμα τους θα είναι 50-70% βαμβάκι  και 50-30% πολυεστέρας» και 
διαμορφώνεται «Το ύφασμα τους θα είναι 100% βαμβάκι». 

 
Σε συνέχεια των ανωτέρω τροποποιήσεων και των σχετικών υποβληθέντων ερωτημάτων ακολουθούν 
απαντήσεις στα αντίστοιχα ερωτήματα 
Ερώτημα 1 
ΕΙΔΟΣ 1ο Το παντελόνι μπλε που αφορά το υπόλοιπο προσωπικό και όχι τους λιμενεργάτες εφόσον είναι 
απλό μπλε χρώμα  δεν μπορεί να είναι υψηλής ευκρίνειας με πρότυπο ΕΝ 20471 
Διότι δεν έχει το mix των χρωμάτων πορτοκαλί ή κίτρινο όπως των λιμενεργατών. 
Άσχετα από τις ανακλαστικές θα ακολουθεί μόνο το πρότυπο ΕΝ 13688  
Τα συνολικά τεμάχια που αναφέρετε 1658 πόσα αφορούν τους λιμενεργάτες και πόσα το υπόλοιπο 
προσωπικό γιατί είναι δύο διαφορετικοί τελείως κωδικοί με εντελώς διαφορετικές τιμές. 
Υπάρχει έστω ένας ενδεικτικός προϋπολογισμός ποσοτήτων?  
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. 
Η ποσότητα των παντελονιών χρώματος πορτοκαλί με μπλε για τους λιμενεργάτες θα είναι ενδεικτικά 760 
και τα υπόλοιπα 898 μπλε για το υπόλοιπο προσωπικό. 
Ερώτημα 2 
ΕΙΔΟΣ 2ο Το παντελόνι που ζητάτε βραδύκαυστο και αντιστατικό θα θέλατε να είναι μονόχρωμο μπλε ή 
να είναι υψηλής ευκρίνειας και να καλύπτει και το ΕΝ20471 γιατί όπως προανέφερα το σκέτο μπλε δεν 
ανήκει κάτω από το ΕΝ20471  
Απάντηση 
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Μονόχρωμα μπλε χρώμα  με απαιτητές πιστοποιήσεις 
 EN ISO 11611:2007 Ενδύματα Ηλεκτροσυγκολλητών   
 EN ISO 11612: 2008 Προστασία από θερμότητα και φλόγα.  
Ερώτημα 3 
ΕΙΔΟΣ 2ο – Παντελόνι εργασίας βραδύκαυστο για θερμές εργασίες. 
Δεν μπορεί η περιγραφή του να είναι όμοια με το θερινό παντελόνι εργασίας. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 
11612 πρέπει να μην υπάρχουν ανοιχτές οριζόντιες ή μέχρι μιας συγκεκριμένης κλίσης τσέπες όπως π.χ. 
τσέπη μέτρου. Επίσης η ταινία πρέπει να είναι πιστοποιημένη εκτός από το ΕΝ 20471 και με το πρότυπο 
ΕΝ 469. Η θήκη επιγονατίδας (αν απαιτείται) πρέπει να έχει ειδική κατασκευή στο άνοιγμα ώστε να μην 
υπάρχει περίπτωση εισροής θερμών υλικών στο εσωτερικό της, και το ρούχο να έχει σταλεί για πιστοποίηση 
μαζί με τις επιγονατίδες εσωτερικού τύπου. Τέλος το πρότυπο ΕΝ 11612 ορίζει την πιστοποίηση ενδύματος 
που καλύπτει το σύνολο του σώματος, οπότε δεν σας καλύπτει σε περίπτωση που φορεθεί το παντελόνι 
χωρίς το αντίστοιχο ένδυμα προστασίας του άνω μέρους του κορμού (μακρυμάνικο σακάκι, μακρυμάνικο 
φούτερ ή μακρυμάνικο μακό) με τις ίδιες προδιαγραφές. 
 Απάντηση 
Το παντελόνι θα είναι μονόχρωμο μπλε και η πιστοποίηση ΕΝ 20471 αφορά μόνο την ανακλαστική ταινία.  
Ερώτημα 4 
ΕΙΔΟΣ 8ο – Μακό μπλούζα. 
Η περιγραφή της μπλούζας μακό είναι με ρεγκλάν στα μανίκια, δίχρωμη που σημαίνει ειδική κατασκευή. 
Ωστόσο η περιγραφή 50-70% βαμβάκι & 50-30% πολυεστέρας την συναντούσαμε στις χειμερινές μπλούζες 
(φούτερ) και όχι στα μακό τα οποία πάντα ζητιούνται ως 100% βαμβακερά. Σε κάθε περίπτωση ενημερώστε 
μας αν μπορούμε να προχωρήσουμε με 100% βαμβάκι. Επίσης δεν θέτετε πρότυπο ΕΝ 13688 στο 
συγκεκριμένο ένδυμα.  
Απάντηση 
Τροποποιείται ως προς μανίκι και τη σύνθεση και απαιτείται μακό 100% βαμβάκι. 
Δεν απαιτείται πιστοποίηση ΕΝ 13688. 
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