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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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. 
 

Η προμήθεια των παρακάτω ειδών θα καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΧ για το έτος 2018 και θα πρέπει να πληρούν κατά είδος τα 
παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά.  
 
ΕΙΔΗ: 

 
1)ΗΜΙΑΡΒΥΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προδιαγραφών CE  s3src με πιστοποίηση  EN ISO 20345:2011. Nα είναι κατασκευασμένο από δέρμα 

υδροαπωθητικο αδιάβροχο σε συνδυασμό με αναπνεων ύφασμα υψηλής αντοχής textile με προστατευτικό κάλυμμα δαχτύλων 
(ατσάλινο) αντοχής έως και 200 joule και σόλας  (ατσάλι) έναντι της διάτρησης με πλάτος 10,5 εκ. Mondopoint. Να διαθέτει εσωτερική 
φόδρα texelle  αναπνεων που απορροφά και απελευθερώνει την υγρασία από το πόδι του χρήστη καθώς επίσης και ανθεκτικό στην 
τριβή. Να διαθέτει σόλα εύκαμπτη και αντιολισθητική  κατασκευασμένη από πολυουρεθανη διπλής  πυκνότητας. Να διαθέτει διαφορετικά 
πάχη στην πελματιαία περιοχή ώστε να εγγυάται υψηλή σταθερότητα κατά την χρήση. Να διαθέτει αεροσολα με σύστημα απόσβεσης 
κραδασμών  και πάτο κατασκευασμένο από υλικό eva foam πλήρως ανατομικός ώστε να μην κουράζει κατά την πολύωρη χρήση, να  
είναι αντιστατικός πάτος με οπές απομάκρυνσης  της υγρασίας. 
 
 2) ΗΜΙΑΡΒΥΛΟ ΗΛΕΚ/ΓΩΝ πιστοποίηση  EN ISO 20345:2011. Να είναι κατασκευασμένο από γνήσιο δέρμα αδιάβροχο. 

Να διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα δάχτυλων μη μεταλλικό με αντοχή έως 200 joule και μεσοσολα μη μεταλλική με προστασία έναντι 
στην διάτρηση  φάρδους 11εκ mondpoint. Να διαθέτει εσωτερική φόδρα texelle αναπνεων που απορροφά και απελευθερώνει την 
υγρασία από το πόδι του χρήστη καθώς επίσης και ανθεκτικό στην τριβή. Να διαθέτει σόλα κατασκευασμένη  από μαλακή 
πολυουρεθανη /καουτσούκ νιτριλιου ανθεκτική στους + 300 Οc (επαφή ένα λεπτό) με μεγάλη ηλεκτρική αντίσταση. Να είναι η σόλα 
μαλακή εύκαμπτη και να διαθέτει πάτο μονοκόμματο με αεροσολα support gel καλυμμένο με ύφασμα προσθαφαιρουμενο καλυμμένο με 
ύφασμα. Να διαθέτει μαλακό επίθεμα gel insert στη περιοχή του μεταταρσίου που εγγυάται σταθερότητα και άνεση ακόμα και σε 
ανώμαλες  επιφάνειες και να παρέχει θερμομόνωση στο κρύο και την υγρασία. Nα διαθέτει ταχύ σύστημα σύσφιξης κορδονιών και 
ανακλαστικές λωρίδες. Να είναι πιστοποιημένο και δοκιμασμένο για την ηλεκτρική του μόνωση με πιστοποιήσεις του κατασκευαστή κατά   
(CAN/CSA Z1 95-14  και  ASTM   F2412-11  σε στεγνές συνθήκες με αντοχή στα 18.000 V για 1 λεπτό. 
 
3)ΑΡΒΥΛΟ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟΥΣ  Aρβυλο εργασίας κατασκευασμένο από γνήσιο δέρμα  pig suede για μεγίστη αντοχή στα γδαρσίματα σε 

συνδυασμό με cordura. Nα είναι 100% αδιάβροχο αντιανεμικό και αναπνεων με μεμβράνη υδροπροστασιας hydro –tex. Να διαθέτει  
προστασία στο μπροστινό μέρος από τα χτυπήματα και τα γδαρσίματα. Η σόλα του να είναι κατασκευασμένη από υλικό tpu  από φυσικό 
καουτσούκ molded για μέγιστη στήριξη του πέλματος για μέγιστη πρόσφυση  και για άνεση σε πολύωρη ορθοστασία και περπάτημα. Να  
έχει η σόλα του τακούνια με ειδικές κόντρες ώστε να έχει υψηλό συντελεστή πρόσφυσης σε μεγάλη ποικιλία εδαφών και κατηφορικών 
κλίσεων. 
 
4) ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ Κατασκευασμένο από ύφασμα  Poly cotton ripstop 215Gsm (65%  35% Βαμβάκι). Nα είναι το ύφασμα  ripstop ώστε να 

μην τρυπάει εύκολα κατά την χρήση και να μην μεγαλώνουν οι τρύπες με το πλύσιμο. Το κούμπωμα στην μέση να γίνετε με κουμπί 
τύπου prym button  και με κουμπί κανονικό (διπλό κούμπωμα) και το φερμουάρ να είναι YKK  για μεγάλη ανθεκτικότητα. Όλες οι ραφές 
του παντελονιού στα καίρια σημεία να είναι τριπλές για έξτρα αντοχή. Να διαθέτει έξτρα  ενίσχυση  στα γόνατα  και στο καβάλο. Να 
διαθέτει τις παρακάτω τσέπες για τοποθέτηση υλικών 2 μπροστινές τσέπες με προστατευτικό ύφασμα ενίσχυσης χεριών, 2 τσέπες 
στους μηρούς με υβριδικό  κλείσιμο,  κουμπί και Velcro για μεγαλύτερη ασφάλεια των αντικείμενων , 2 τσέπες στην έδρα (πίσω μέρος ) 
με κλείσιμο Velcro , 1 τσέπη στο μπροστινό μέρος για τοποθέτηση εργαλείων ,τηλεφώνου , φακού κτλ. Να διαθέτει κορδόνια σύσφιξης  
στα μπατζάκια. 
 
5) ΜΠΛΟΥΖΑ Τα υλικά κατασκευής να είναι Polyester quick dry αντιιδρωτικό και 100% αναπνεων με πιστοποίηση από τον 

κατασκευαστή. Να στεγνώνει γρήγορα όταν βραχεί και να μην ξεβάφει fade free. Να υπάρχει διαθέσιμη σε γκρι χρώμα και το πατρόν του 
να είναι ραμμένο με πατρόν athletic fit. Να είναι κατασκευασμένη σε σχέδιο τύπου πόλο  με  γιακά και 3 κουμπιά. Να διαθέτει μανσέτα 
στο μανίκι, διπλές ραφές και διπλό  γιακά τύπου αντί roll colar (να μην πέφτει και να  τσαλακώνει  με την διάρκεια του χρόνου). Να 
διαθέτει στα μανίκια αριστερά και δεξιά τσέπη με κουμπάκι  και θηλιά  για τοποθέτηση εργαλείων και επιφάνεια με velcro για την 
τοποθέτηση του σήματος της δευαχ. Να διαθέτει στο στήθος ιμάντα με ειδική υποδοχή για γυαλιά ασφαλείας. 
 
6) ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κατασκευασμένο από ύφασμα 65% βαμβάκι και 35% πολυεστέρα. Να διατίθεται σε κοντό 

μανίκι και μακρυμάνικη έκδοση για καλοκαίρι και χειμώνα. Να διαθέτει 2 τσέπες με καπάκι στο στήθος για τοποθέτηση αντικειμένων. 
Στην χειμερινή εκδοχή να διαθέτει μανσέτα με κλείσιμο με κουμπί στο μανίκι. 
 
7) ΚΑΠΕΛΟ Κατασκευασμένο σε σχέδιο 6 φύλλων  στο μπροστινό μέρος και 2 φύλλων στο πίσω μέρος δίχτυ από υλικό 100% 

βαμβακερό και να διαθέτει 2 πλαϊνά φύλλα με δίχτυ εξαερισμού από υλικό τύπου Polyester quick dry ώστε να μην σκίζετε, να επιτρέπει 



τον αερισμό της κεφαλής και να στεγνώνει εύκολα. Να διαθέτει γείσο με επένδυση τύπου microfleece  ώστε να μην πληγώνει τον χρήστη 
κατά τις πολύωρες χρήσεις. Να είναι ρυθμιζόμενο σε όλα τα μεγέθη με κλείσιμο Velcro. Nα διαθέτει μπροστινή επιφάνεια τύπου Ve lcro 
για την τοποθέτηση του λογότυπου της δευαχ και επιφάνεια επίσης velcro στο πίσω μέρος για την τοποθέτηση (προαιρετικά 
ανακλαστικής σήμανσης). 
 
8) ΚΑΛΤΣΑ ΖΕΥΓΟΣ Να είναι κατασκευασμένη από υλικό τύπου coolmax σε συνδυασμό με βαμβάκι σε ποσοστό 45% coolmax  40% 

cotton  3% polyamide ώστε να επιτρέπει την βέλτιστη διαχείριση της υγρασίας, να μην δημιουργεί εφίδρωση και οσμές ακόμα και σε 
υψηλές θερμοκρασίες. Να  διαθέτει ραφές επίπεδες τύπου flat lock stitched ώστε να μην πληγώνει τον χρήστη σε πολύωρη χρήση. Να 
έχει ελαστικό κουτουπιέ, ενίσχυση στην φτέρνα και στην μύτη.  
 
9) ΖΩΝΗ Να είναι κατασκευασμένη από παχύ ιμάντα και να έχει μεταλλική πόρπη που να ρυθμίζει σε όλα τα μεγέθη.  

 
10) ΠΟΔΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ Να είναι κατασκευασμένη από βαμβάκι και συνθετικό υλικό ώστε να αντέχει στην χρήση. Να διαθέτει 

κλείσιμο με κουμπιά, 2 τσέπες στο ύψος του στήθους και 2 τσέπες στο ύψος της μέσης. Να είναι μακριού τύπου με μήκος έως το 
γόνατο. 
 
11) ΣΑΜΠΟ Κατασκευασμένο από γνήσιο δέρμα με αντιολισθητική σόλα. Να διαθέτει ορθοπεδικό πάτο και το εσωτερικό του σαμπό να 

διαθέτει ειδική επένδυση απορροφητική με επεξεργασία διαχείρισης της υγρασίας κατά της εφίδρωσης. 
 
12)ΣΤΟΛΗ ΤΥΠΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΣΑΚΑΚΙ) Να είναι κατασκευασμένη από βαμβακερό υλικό βάρους περίπου 200γρ. 

Να αποτελείται από παντελόνι με λάστιχο στη μέση και από μπλούζα με γιακά τύπου (v neck καζάκας). Να διατίθεται σε χρώματα γκρι 
και σιέλ και λευκό. 
 
13) ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γυαλιά ασφαλείας  σε sporty στυλ  -σε μπλε χρώμα, -με αντιηλιακή προστασία φακών UV400, Με ειδικούς 

αντιχαρακτικούς φακούς, άθραυστους και αντιθαμβωτικούς.-Με προστατευτικό μύτης από μαλακό ελαστικό το οποίο ρυθμίζεται.-Πολύ 
ελαφριά, δεν ξεπερνούν  τα 30gr. - Έχουν θέση για κορδονάκι.  
 

 
 
Οι  παραπάνω προδιαγραφές να αντιστοιχούν στο βαθμό προστασίας S3 και να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του προτύπου EN345   
 
Σε όλα τα μπλουζάκια ή πουκαμισα και στα μπουφάν θα είναι κεντημένο με ανεξίτηλα χρώματα το λογότυπο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. το κόστος 
του οποίου θα συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά. 
Το σημείο εκτύπωσης και τις διαστάσεις θα υποδείξει η ΔΕΥΑΧ 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΗΝ  ΚΟΥΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο 

ΤΙΤΛΟΣ:  
 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΕΡΙΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ  Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ» 

 
Κατά την φάση αξιολόγησης των τεχνικών προδιαγραφών η επιτροπή Διαγωνισμού της ΔΕΥΑΧ δύναται να ζητήσει την άποψη της 
Επιτροπής που όρισε το Δ.Σ για την σύνταξη των Τεχνικών Προδιαγραφών και το αποτέλεσμα του ελέγχου θα γνωστοποιηθεί στου 
διαγωνιζόμενους με fax. Τα προσκομισθέντα δείγματα μετά το πέρας της διαδικασίας και την ανάδειξη μειοδότη θα επιστραφούν στους 
απορριφθέντες, ενώ στον μειοδότη μετά την οριστική παραλαβή  των υλικών. 
 

 

     ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ 
 

Η προμήθεια των παρακάτω ειδών θα καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΧ  για το έτος 2018 και θα πρέπει να πληρούν κατά είδος τα 
παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά. 
 
ΕΙΔΗ: 

 
1 )ΜΠΟΥΦΑΝ κατασκευασμένο από υλικό  Softshell 94%, Spandex 6%,  αδιάβροχο, αντιανεμικό, και διαπνεων με  κουκούλα 

προσθαφαιρουμενη. Να διαθέτει μεμβράνη αδιαβροχοποιησης και διαπνοής τύπου TPU με αδιαβροχοποιηση W/P 8000mm και διαπνοή 
για να μην ιδρώνει ο χρήστης  MVP 3000mm. Να διαθέτει τσέπη μανικιού, 2 τσέπες στο στήθος και 2 πλαϊνές τσέπες. 
Αδιαβροχοποιημενα όλα τα φερμουάρ.  Κλείσιμο με μανσέτες ελαστικές και Velcro στα μανίκια και ελαστικό κορδόνι για ρύθμιση μέσης. 
 
2) ΗΜΙΑΡΒΥΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προδιαγραφών  CE  s3src με πιστοποίηση  EN ISO 20345:2011. Να είναι κατασκευασμένο από δέρμα 

υδροαπωθητικο αδιάβροχο με προστατευτικό κάλυμμα δαχτύλων  (ατσάλινο) αντοχής έως και 200 joule και σόλας  (ατσάλι) έναντι της 
διάτρησης με πλάτος 11 εκ. Να διαθέτει εσωτερική φόδρα texelle αναπνεων που απορροφά και απελευθερώνει την υγρασία από το 
πόδι του χρήστη καθώς επίσης και ανθεκτικό στην τριβή. Να διαθέτει σόλα αντιολισθητική και εύκαμπτη κατασκευασμένη από 
πολυουρεθανη διπλής  πυκνότητας. Να διαθέτει διαφορετικά πάχη στην πελματιαία περιοχή ώστε να εγγυάται υψηλή σταθερότητα κατά 
την χρήση. Η σόλα ανασηκώνετε στην μύτη του παπουτσιού ώστε να μην πληγώνετε το παπούτσι κατά την επαφή με πέτρες ξύλα και 
άλλα αντικείμενα. Να διαθέτει αεροσολα με σύστημα απόσβεσης κραδασμών  και πάτο κατασκευασμένο από υλικό eva foam πλήρως 
ανατομικός ώστε να μην κουράζει κατά την πολύωρη χρήση , να  είναι αντιστατικός πάτος με οπές απομάκρυνσης της υγρασίας. 
 
 3) ΗΜΙΑΡΒΥΛΟ ΗΛΕΚ/ΓΩΝ πιστοποίηση  EN ISO 20345:2011. Να είναι κατασκευασμένο από γνήσιο δέρμα αδιάβροχο. 

Να διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα δάχτυλων μη μεταλλικό με αντοχή έως 200 joule και μεσοσολα μη μεταλλική με προστασία έναντι 

στην διάτρηση  φάρδους 11εκ mondpoint. Να διαθέτει εσωτερική φόδρα texelle αναπνεων που απορροφά και απελευθερώνει την 

υγρασία από το πόδι του χρήστη καθώς επίσης και ανθεκτικό στην τριβή. Να διαθέτει σόλα κατασκευασμένη  από μαλακή 

πολυουρεθανη /καουτσούκ νιτριλιου ανθεκτική στους + 300 Οc (επαφή ένα λεπτό) με μεγάλη ηλεκτρική αντίσταση. Να είναι η σόλα 

μαλακή εύκαμπτη και να διαθέτει πάτο μονοκόμματο με αεροσολα support gel καλυμμένο με ύφασμα προσθαφαιρουμενο καλυμμένο με 



υφασμα. Να διαθέτει μαλακό επίθεμα gel insert στη περιοχή του μεταταρσίου που εγγυάται σταθερότητα και άνεση ακόμα και σε 

ανώμαλες  επιφάνειες και να παρέχει θερμομόνωση στο κρύο και την υγρασία. Nα διαθέτει ταχύ σύστημα σύσφιξης κορδονιών και 

ανακλαστικές λωρίδες. Να είναι πιστοποιημένο και δοκιμασμένο για την ηλεκτρική του μόνωση με πιστοποιήσεις του κατασκευαστή κατά   

CAN/CSA Z1 95-14  και  ASTM   F2412-11  σε στεγνές συνθήκες με αντοχή στα 18.000 V για 1 λεπτό. 

4) ΑΡΒΥΛΟ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟΥΣ  Aρβυλο εργασίας κατασκευασμένο από γνήσιο δέρμα  pig suede για μεγίστη αντοχή στα γδαρσίματα σε 

συνδυασμό με cordura. Nα είναι 100% αδιάβροχο αντιανεμικό και αναπνεων με μεμβράνη υδροπροστασιας hydro –tex. Να διαθέτει  

προστασία στο μπροστινό μέρος από τα χτυπήματα και τα γδαρσίματα. Η σόλα του να είναι κατασκευασμένη από υλικό tpu  από φυσικό 

καουτσούκ molded για μέγιστη στήριξη του πέλματος για μέγιστη πρόσφυση  και για άνεση σε πολύωρη ορθοστασία και περπάτημα. Να 

έχει η σόλα του τακούνια με ειδικές κόντρες ώστε να έχει υψηλό συντελεστή πρόσφυσης σε μεγάλη ποικιλία εδαφών και κατηφορικών 

κλίσεων. 

5) ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ Κατασκευασμένο από ύφασμα  Poly cotton ripstop 215Gsm (65%  35% Βαμβάκι). Nα είναι το ύφασμα ripstop ώστε να 

μην τρυπάει εύκολα κατά την χρηση και να μην μεγαλώνουν οι τρύπες με το πλύσιμο. Το κούμπωμα στην μέση να γίνετε με κουμπί 
τύπου prym button  και με κουμπί κανονικό (διπλό κούμπωμα)και το φερμουάρ να είναι YKK  για μεγάλη ανθεκτικότητα. Όλες οι ραφές 
του παντελονιού στα καίρια σημεία να είναι τριπλές για έξτρα αντοχή. Να διαθέτει έξτρα  ενίσχυση  στα γόνατα  και στο καβάλο. Να 
διαθέτει τις παρακάτω τσέπες για τοποθέτηση υλικών 2 μπροστινές τσέπες με προστατευτικό ύφασμα ενίσχυσης χεριών, 2 τσέπες 
στους μηρούς με υβριδικό  κλείσιμο  κουμπί και Velcro για μεγαλύτερη ασφάλεια των αντικείμενων , 2 τσέπες στην έδρα (πίσω μέρος ) 
με κλείσιμο Velcro , 1 τσέπη στο μπροστινό μέρος για τοποθέτηση εργαλείων ,τηλεφώνου, φακού κτλ. Να διαθέτει κορδόνια σύσφιξης  
στα μπατζάκια. 
 
6) ΜΠΛΟΥΖΑ Να είναι κατασκευασμένη από υλικό thermofleece 160gr micofleec non pile (δεν κομπιάζει με το πλύσιμο) .Να διατίθεται 

σε χρώμα γκρι και να διαθέτει κλείσιμο με φερμουάρ έως το στήθος. Το φερμουάρ να είναι ykk που χαρακτηρίζετε για την αξεπέραστη 
αντοχή του. Να διαθέτει γιακά fleece που σηκώνετε και κλείνει έως το πηγούνι για να προστατεύει από το κρύο. Να διαθέτει ελαστικό 
κλείσιμο στο μανίκι με ειδική υποδοχή για τον αντίχειρα ώστε να μην σηκώνετε το μανίκι κατά την εργασία σε χαμηλές θερμοκρασίες. Να  
διαθέτει ειδικές υποδοχές στα μανίκια στο ύψος των ώμων για τοποθέτηση των διακριτικών της Δευαχ. 
 
7) ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κατασκευασμένο από ύφασμα 65% βαμβάκι και 35% πολυεστέρα. Να διατίθεται σε κοντό 

μανίκι και μακρυμάνικη έκδοση για καλοκαίρι και χειμώνα. Να διαθέτει 2 τσέπες με καπάκι στο στήθος για τοποθέτηση αντικειμένων. 
Στην χειμερινή εκδοχή να διαθέτει μανσέτα με κλείσιμο με κουμπί στο μανίκι. 
 
8) ΣΚΟΥΦΟΣ Να είναι κατασκευασμένος από υλικό super-Fine  fleece ώστε να είναι πολύ ζεστός ελαφρύς και αναπνεων  και να έχει 

πλέξιμο σχεδίου που να καλύπτει κούτελο και αυτιά. 
 
9) ΚΑΛΤΣΑ ΖΕΥΓΟΣ Να είναι κατασκευασμένη από υλικό τύπου coolmax σε συνδυασμό με βαμβάκι σε ποσοστό 45% coolmax  40% 

cotton  3% polyamide ώστε να επιτρέπει την βέλτιστη διαχείριση της υγρασίας, να μην δημιουργεί εφίδρωση και οσμές ακόμα και σε 
υψηλές θερμοκρασίες. Να  διαθέτει ραφές επίπεδες ραφές τύπου flat lock stitched ώστε να μην πληγώνει τον χρήστη σε πολύωρη 
χρήση. Να έχει ελαστικό κουντουπιέ ενίσχυση στην φτέρνα και στην μύτη.  
 
10) ΖΩΝΗ Να είναι κατασκευασμένη από παχύ ιμάντα και να έχει μεταλλική πόρπη που να ρυθμίζει σε όλα τα μεγέθη.  

 
11) ΠΟΔΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ Να είναι κατασκευασμένη από βαμβάκι και συνθετικό υλικό ώστε να αντέχει στην χρήση. Να διαθέτει 

κλείσιμο με κουμπιά 2 τσέπες στο ύψος του στήθους και 2 τσέπες στο ύψος τις μέσης. Να είναι μακριού τύπου με μήκος έως το γόνατο. 
 
12) ΣΑΜΠΟ Κατασκευασμένο από γνήσιο δέρμα με αντιολισθητική σόλα. Να διαθέτει ορθοπεδικό πάτο και το εσωτερικό του σαμπό να 

διαθέτει ειδική επένδυση απορροφητική με επεξεργασία διαχείρισης της υγρασίας κατά της εφίδρωσης. 
 
13) ΧΙΤΩΝΙΟ  ΤΥΠΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κατασκευασμένο από ύφασμα  Poly cotton ripstop 215Gsm (65%  35% Βαμβάκι). Nα έχει 

ύφασμα ripstop ώστε να μην τρυπάει εύκολα κατά την χρήση και να μην μεγαλώνουν οι τρύπες με το πλύσιμο. Το κούμπωμα  να γίνετε 
με 5 κουμπιά ΑΠΑΛΑΓΜΕΝΟ από μελαμίνη που είναι τοξική και με velcro στο καβάλο. Nα διαθέτει πατιλετα εμπρός από τα κουμπιά για 
να μην σπάνε εύκολα κατά την χρήση. Να διαθέτει 2 τσέπες στο στήθος με υβριδικό  κλείσιμο κουμπί και Velcro για μεγαλύτερη 
ασφάλεια των αντικείμενων. Οι τσέπες στο στήθος να είναι τύπου 3 δηλαδή να διαθέτουν διπλή  πιέτα  για μεγαλύτερη χρηστικότητα 
αντικειμένων χωρίς να ενοχλεί τον χρήστη. Να διαθέτει στο στήθος 2 λωρίδες Velcro για αναγραφή του λογοτύπου της δευαχ και του 
ονόματος του συνεργείου. Να διαθέτει 2 μανσέτες στην πλάτη για την καλύτερη προσαρμογή στο σώμα και να διαθέτει ενίσχυση στους 
αγκώνες και ρυθμιζόμενο κλείσιμο στο μανίκι στο ύψος του καρπού. 
 
14) ΣΤΟΛΗ ΤΥΠΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΣΑΚΑΚΙ) Να είναι κατασκευασμένη από βαμβακερό υλικό βάρους περίπου 200γρ. 

Να αποτελείται από παντελόνι με λάστιχο στη μέση και από μπλούζα με γιακά τύπου (v neck καζάκας). Να διατίθεται σε χρώματα γκρι 
και σιέλ και λευκό. 
 
 
 
 
Οι  παραπάνω προδιαγραφές να αντιστοιχούν στο βαθμό προστασίας S3 και να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του προτύπου EN345   
 
Σε όλα τα μπλουζάκια ή πουκάμισα και στα μπουφάν θα είναι κεντημένο με ανεξίτηλα χρώματα το λογότυπο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. το κόστος 
του οποίου θα συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά. 
Το σημείο εκτύπωσης και τις διαστάσεις θα υποδείξει η ΔΕΥΑΧ 
 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΗΝ  ΚΟΥΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο 

ΤΙΤΛΟΣ:  
 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 



 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ  Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ» 

 
Κατά την φάση αξιολόγησης των τεχνικών προδιαγραφών η επιτροπή Διαγωνισμού της ΔΕΥΑΧ δύναται να ζητήσει την άποψη της 
Επιτροπής που όρισε το Δ.Σ για την σύνταξη των Τεχνικών Προδιαγραφών και το αποτέλεσμα του ελέγχου θα γνωστοποιηθεί στου 
διαγωνιζόμενους με fax. Τα προσκομισθέντα δείγματα μετά το πέρας της διαδικασίας και την ανάδειξη μειοδότη θα επιστραφούν στους 
απορριφθέντες, ενώ στον μειοδότη μετά την οριστική παραλαβή  των υλικών. 
       
       
 
            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   
                                                                                                                                 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
       Ο Δ/ΝΤΗΣ    ΔΕΥΑΧ 
 
 
  ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ                                                                             ΚΕΛΑΪΔΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ 

 


