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                                                                                          email : info@prosilos.gr 

                     

ΘΕΜΑ  : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ». 
 
Ο ΟΣΕ Α.Ε. καλεί τους ανατέρω ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σφραγισμένη προσφορά για την 

«Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας)» σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ «Γενικοί Όροι 

Προμηθειών» το οποίο επισυνάπεται.  

Για πληροφορίες τεχνικής φύσεως μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια του ΟΣΕ  
υπεύθυνη είναι η κα Κρινιώ Αρβανίτη Τηλ  : 210-5297608. 
 
Ενδεικτικός Συνολικός Προύπολογισμός  : Εννέα χιλιάδες εξακόσια εξηντα Ευρώ 

#9.660,00#€ πλέον ΦΠΑ, ο οποίος αναλύεται στο σύνολο στο Έντυπο Οικονομικής 

Προσφοράς (Παράρτημα Ι). 

 

 

 

                           
 ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

 

ΑΘΗΝΑ 06.06.2022  

       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

        & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΔΙΠΕΦ) 

               Τμήμα: ΔΙ.ΣΥ 

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 9025224 

 
Ταχ. Δ/νση : Καρόλου 1-3 Αθήνα 10437                                   
Πληροφορίες : Ανδρέας Παπουτσάκης 

         

 ΟΣΕ : 630 – 1270  ΠΡΟΣ  : 1. Δ. ΛΑΓΟΠΟΔΗΣ 
 ΟΤΕ : 210 52 97 270  email :  dimlagopodis@yahoo.gr 

  Fax  
E.mail 

: 210 52 25 770 
: a.papoutsakis@osenet.gr 
 

    2. Tool Planet 
  ΑΦΟΙ ΖΕΥΓΙΤΗ Ο.Ε. 
  email : info@toolplanet.gr   
  3. ΠΡΟΣΕΙΛΟΣ Δ.ΤΙΓΚΑ –  
      Χ. ΦΡΑΔΕΛΟΣ Ε.Ε. 

mailto:dimlagopodis@yahoo.gr
mailto:a.papoutsakis@osenet.gr
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                                                       Υποβολή Προσφοράς  
 

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την 08/06/2022 στο Γραφείο 
717 Καρόλου 1-3 Αθήνα, στον οποίο θα αναγράφονται  :  
 

ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ». 
                              (Αριθμός αίτησης 9022760/23-05-2022/ΔΚ/ΥΚΚΝΕ) 

Προς  : OΣΕ Α.Ε. 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΚΑΡΟΛΟΥ 1-3  
Τ.Κ. 10437 ΑΘΗΝΑ 

Υπ’ όψιν κ. Ανδρέα Παπουτσάκη 

          ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ  
 

Σημειώνουμε ότι : 
 
1. Με εύθύνη των συμμετεχόντων, γίνονται δεκτές και προσφορές που θα σταλούν 
ταχυδρομικά, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν παραληφθεί αποδεδειγμένα πριν την 
ανωτέρω ημερομηνία.    
 

2. Οι προσφορές θα έχουν ισχύ για εξήντα (60) ημέρες.  
 

1. Περιεχόμενα Φακέλου Προσφοράς 
 

Στο φάκελο της προσφοράς θα περιέχεται το Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος Ι, 

συμπληρωμένο με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86  στην οποία 

θα αναφέρονται τα κάτωθι  :  

Α) Για Φυσικά Πρόσωπα  :  

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι ενήμερος/η ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές μου υποχρεώσεις δεν 

έχω καταδικαστεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε από τα αδικήματα των Άρθρων 73 και 74 του Νόμου 

4412/2016 και δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού μου σύμφωνα με το άρθρο 262 του Ν. 4412/2016. 

Β) Για Νομικά Πρόσωπα  :  

Δηλώνω υπεύθυνα ως νόμιμος εκπρόσωπος της ………. ότι η εταιρεία είναι ενήμερη  ως προς τις 

φορολογικές και ασφαλιστικές της υποχρεώσεις, ότι ο υπογράφων η/και κανένα μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε από τα αδικήματα των Άρθρων 73 και 

74 του Νόμου 4412/2016 και ότι για τον υπογράφον η/και κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 262 του Ν. 4412. 

Ο ΟΣΕ  βαρύνεται με τον οφειλόμενο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των εκάστοτε πληρωτέων 

ποσών. 

Οι τιμές της Οικονομικής Προσφοράς που θα δοθούν από τους διαγωνιζόμενους  αποτελούν την πλήρη 

αποζημίωση τους για την πλήρη, επιτυχή και εμπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας. 
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2. Κριτήριο Ανάθεσης 
 

Δεν θα γίνονται αποδεκτές και θα απορρίπτονται οι προσφορές ανά είδος, οι οποίες 
ξεπερνούν τον ενδεικτικό προϋπολογισμού αυτού.  
 
Ο Ανάδοχος θα εγγυάται την τήρηση των προσφερθέντων τιμημάτων και τιμών που είναι σύμφωνες με 
την οικονομική του προσφορά και έχουν επέλθει κατόπιν λεπτομερούς υπολογισμού της συγκεκριμένης 
προμήθειας, την ακρίβεια των οποίων εγγυάται. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί εκείνος που θα υποβάλει τη χαμηλότερη τιμή. 
   

3. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την Ανάθεση και Εκτέλεση 
Δημοσίων Συμβάσεων. 
 
Ισχύει ότι ορίζεται από την κείμενη Νομοθεσία. 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                      O  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΔΙΠΕΦ   
                      ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΑΡΟΥΝΗΣ                             

 
  ΑΝΔΡΕΑΣ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ     
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  :  
 

1. Παράρτημα Ι  : Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
 

2. Παράρτημα ΙΙ : Γενικοί Όροι Προμηθειών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Η οικονομική προσφορά του κάθε διαγωνιζόμενου υπολογίζεται ως ακολούθως  :  
 

Α/Α Κ.Α. ΟΣΕ Περιγραφή 

είδους 

Ποσό 

τητα 
τεμ 

   Τιμή 

  Μονάδος 
  (χωρίς  

    ΦΠΑ) € 

Καθαρή 

  Αξία 
 Είδους € 

 ΦΠΑ  

   24% 

Τελική 

  Αξία  
Είδους € 

   Π/Υ 

  Τιμή  
  Μονάδος 

        €  

 Ενδεικτικός 

     Π/Υ 
 Είδους € 

1 653501004  ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 
 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ  

 ΑΤΟΜΙΚΗΣ  

 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΔ. 

 8430002/08 
 ΣΕΤ 

70,00         28,00  1.960,00 

2 442133003  ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ  
 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΔ. 
 8465017/03 

70         18,00  1.260,00 

3     441114015  ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

 ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΜΕΣΑ  
 ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΔ. 
 8415004/02 

140           6,00    840,00 

4 653110051  ΛΙΝΟΣΤΟΛΗ (ΦΟΡΜΑ) 

 ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 
 ΣΑΚΚΑΚΙ- ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 

 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΔ. 

 840503/06 
 ΣΕΤ 

140          40,00    5.600,00 

                                                                                                                 ΣΥΝΟΛΟ    9.660,00 € 
                                                                                                                            Φ.Π.Α. 24 %     2.318,40 €     
                                                                                                                     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  11.978,40 € 

 
ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Η΄ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΛΛΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ   € (Αριθμητικών & Ολογράφως) 
 
Χρόνος Παράδοσης : ………………………        
 
Eγγύηση : ……………………… 
 
Τίθεται η Υπογραφή του Νομίμου Εκπροσώπου του Διαγωνιζομένου και η σφραγίδα της εταιρείας. 

 
 
     ------------------//------------------- 
                                                         ΤΕΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ    
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      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
     Γενικοί Όροι Προμηθειών 
 

Ισχύς Προσφοράς : Όλες οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον για εξήντα  
(60) ημέρες. 
 

Χρόνος Παράδοσης  : O χρόνος παράδοσης των μέσων ατομικής προστασίας θα είναι δέκα  
(10) εργάσιμες ημέρες, θα αναφέρεται ρητά στην προσφορά και θα ισχύει από την ημερομηνία 
κατακύρωσης στον Προμηθευτή. 
 

Παράδοση  : Παράδοση των μέσων ατομικής προστασίας  θα γίνει στην Κεντρική Αποθήκη 
Υλικού του ΟΣΕ (Δηλαβέρη 2 Πειραιά Τηλ : 210-4195319-320), και στην Αποθήκη Υλικού στην 
Θεσσαλονίκη  (Μαργαροπούλου 7  Τηλ : 2310- 599104) κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες και 
μετά από τηλεφωνική επικοινωνία ή αποστολή στο e-mail n.kontogiannis@osenet.gr. & 
a.alexaki@osenet.gr 
Τμηματικές παραδόσεις δεν επιτρέπονται. Η ημερομηνία κάθε παράδοσης θα είναι αυτή που 
αναγράφεται στην προσφορά. Πριν από κάθε παράδοση ο ΟΣΕ θα ενημερώνεται για την ακριβή 
ημερομηνία (με email και τηλέφωνο) που θα γίνει αυτή. Ο ΟΣΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για την 
μεταφορά των υλικών. 
 
Tεχνική Προδιαγραφή : Επισυνάπτεται. 
 
 

Παραστατικά  : Τα υλικά θα πρέπει κατά την παράδοση να συνοδεύεται από νόμιμο 
παραστατικό (Τιμολόγιο, Δελτίο Αποστολής, Ενιαίο Παραστατικό, CMR, κλπ). 
 

Τρόπος πληρωμής  : H πληρωμή θα γίνεται με επιταγή ημέρας ή με ισόποση κατάθεση στον 
τραπεζικό λογαριασμό του Προμηθευτή.   
Ο ΟΣΕ βαρύνεται με τον εκάστοτε ισχύοντα Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των 
εκάστοτε πληρωτέων ποσών. 
 

Το τιμολόγιο θα έχει τα παρακάτω στοιχεία  :  
 

 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 
 ΚΑΡΟΛΟΥ 1-3 Τ.Κ. 10437 
 Α.Φ.Μ.: 094038689 Δ.ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
 

(Για πληροφορίες σχετικά με την εξόφληση του τιμολογίου μπορείτε να επικοινωνείτε με το 
Κεντρικό Ταμείο στο email : s.simitikopoulou@osenet.gr . 
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής Ενημερότητας (ανεξαρτήτως ποσού 
προμήθειας) και για προμήθεια αξίας άνω των #3.000,00#€ Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 
Σύμφωνα με το άρθρο 350 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 Ν. 4912/22 
γίνεται κράτηση ύψους 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6%. 
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι εφαρμοστέες, οικείες διατάξεις του Ν. 4412/2016 και 
συμπληρωματικώς του Αστικού Κώδικα. 

                                                                                                                  

                             

 

mailto:n.kontogiannis@osenet.gr
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε 8415004/02 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 18 - 10 - 2002 
ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
 
 

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ  Η 
 
 

 

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ : ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 441 114 015 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α 
 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
➢ Τα κατασκευαζόμενα γάντια χρησιμοποιούνται από τους εργαζομένους για την προστασία των 

χεριών τους από μηχανικές καταπονήσεις. 

 
 

2. ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
➢ Το κυρίως γάντι να είναι κατασκευασμένο : 

α) Η παλάμη και η ενίσχυση παλάμης να είναι κατασκευασμένη από δέρμα βοοειδών 

σχιστό πάχους 1.1-1.3 mm. 
Άνω μέρος, Μανσέτα. 

β) Οι κλωστές να είναι νάιλον ικανής αντοχής (δύναμη θραύσης σε έλξη άνω των 3.5 
kg). 

 
 
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΑΝΤΙΩΝ 

➢ Τα γάντια να είναι πέντε (5) δακτύλων. 

➢ Το ολικό μήκος του γαντιού να είναι 300 mm 

➢ H μανσέτα να έχει μήκος περίπου 75 mm και πλάτος 145 mm. 

➢ H παλάμη, ο αντίχειρας, ο δείκτης και η ενίσχυση της παλάμης να είναι από δέρμα βοοειδών 



8 
 

σχιστό (κρούτα). 

➢ Η ενίσχυση της παλάμης να είναι μονοκόμματη και να καλύπτει πάντα και το εσωτερικό 

➢ τμήμα του αντίχειρα. 

➢ Η συρραφή των επιμέρους απαρτίων του γαντιού να γίνεται με νάιλον κλωστή όπου οι 

➢ ραφές να είναι εσώρραφες και απέχουν από την άκρη του δέρματος 1.5 mm το ελάχιστο. 

4. ΔΟΚΙΜΕΣ 

➢ Τα γάντια να έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΝ 388, 420 όσον αφορά την μηχανική 

τους αντοχή και να παρουσιάζουν τα ακόλουθα επίπεδα συμπεριφοράς : 

1. Αντοχή σε τριβή : 3 

2. Αντοχή σε κόψιμο : 1 

3. Αντοχή στη διάσχιση : 3 

4. Αντοχή στη διάτρηση :   3 

 
 
5. ΣΗΜΑΝΣΗ 

➢ Κάθε γάντι να διατίθεται με τα : 

1. σήμα κατασκευαστή 

2. σήμα CE 

3. Εικονόσημα σύμφωνα με τα ΕΝ 388 με επίπεδα συμπεριφοράς 

4. Επίπεδα συμπεριφοράς σύμφωνα με τα ΕΝ 388 (3.1.3.3) 

5. Μέγεθος : Το μέγεθος των γαντιών να είναι το 10 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 420 

 
 
6. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

➢ Κάθε ζευγάρι γάντια θα διατίθεται συσκευασμένο μέσα σε πλαστική σακούλα μαζί με 

το ενημερωτικό σημείωμα του κατασκευαστή και τις οδηγίες χρήσεως. 

➢ Επίσης στη συσκευασία θα αναγράφεται η ονομασία υλικού, κωδικός ΟΣΕ και 

επωνυμία κατασκευαστή και πιστοποίηση σύμφωνα με το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό πρότυπο. 

 
 
 

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
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OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ  8465.017 / 03 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 10 - 07 - 2003 
ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Η 
 

 

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ : ΚΡΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 442 133 003 

 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η παρούσα Προδιαγραφή καθορίζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις δοκιμές παραλαβής, τη 

σήμανση και τον τρόπο συσκευασίας των κρανών προστασίας. 

Τα κράνη χρησιμοποιούνται για την προστασία του κεφαλιού των εργαζομένων από τραυματισμούς 

κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Οι τραυματισμοί μπορεί να προέλθουν από πτώση των 

εργαζομένων, από εκτίναξη ή πτώση υλικών, από πρόσκρουση σε αντικείμενα, μηχανήματα ή 

αιωρούμενα φορτία και από επαφή με ηλεκτρικά στοιχεία που βρίσκονται υπό τάση. 

 

2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Τα κράνη προστασίας θα χρησιμοποιούνται σε όλους τους εργασιακούς χώρους, υπαίθριους 

ή κλειστούς. Ως εκ τούτου απαιτείται να έχουν αντοχή σε δυσμενείς συνθήκες, όπως υψηλή 

θερμοκρασία και ηλιακή ακτινοβολία, ψύχος, υγρασία και σκόνες. Επίσης θα έχουν την απαιτούμενη 

διηλεκτική αντοχή και θα είναι ελαφρά και εύχρηστα χωρίς να μειώνονται οι μηχανικές τους αντοχές. 

 

3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΝ 397/1993 Βιομηχανικά Κράνη Ασφαλείας 

Υπουργική Απόφαση 4373/1205 (Οδηγία 89/686/ΕΟΚ) 
 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Τα κράνη προστασίας θα αποτελούνται από δύο διακεκριμένα τμήματα : 

α) Το εξωτερικό κέλυφος 

β) Την εσωτερική διάταξη προσαρμογής και συγκράτησης στο κεφάλι του εργαζομένου 

(κεφαλόδεμα). Το κεφαλόδεμα πρέπει να περιλαμβάνει οριζόντιο και περιαυχένιο ιμάντα. 

 
Το ύψος εφαρμογής πρέπει να είναι ρυθμιζόμενο και δεν πρέπει να είναι μικρότερο από: 

 80 mm για κράνη τοποθετημένα σε ομοιώματα κεφαλής D. 

 85 mm για κράνη τοποθετημένα σε ομοιώματα κεφαλής G. 

 90 mm για κράνη τοποθετημένα σε ομοιώματα κεφαλής K. 



10 
 

4.1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ 

Το εξωτερικό κέλυφος θα είναι σχήματος ημισφαιρικού, κατασκευασμένο από ομοιογενές 

συνθετικό υλικό, με όσον το δυνατό ομοιόμορφα κατανεμημένη αντοχή. 

Το κέλυφος θα φέρει πρόσθιο γείσο και αναδιπλωμένη επέκταση αυτού προς τα πλάγια και 

πίσω. Θα καλύπτει το εμπρός μέρος του κεφαλιού και το κάτω μέρος του θα φτάνει τουλάχιστον 

στο πάνω μέρος των ιμάντων. 

Η εξωτερική επιφάνεια του κελύφους θα είναι λεία και οι ακμές του στρογγυλεμένες. 

Το υλικά κατασκευής του κελύφους θα είναι συνθετικό υψηλής μηχανικής αντοχής και θα 
συμφωνεί με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 397 και επιπλέον θα παρουσιάζει αντοχή 

σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία –200C, προστασία στο χρήστη από μικρής διάρκειας τυχαία επαφή με 
ηλεκτρικούς αγωγούς υπό τάση, για τάσεις μέχρι 440 Vac, και αντοχή σε πλευρική παραμόρφωση, 

όπου η μέγιστη πλευρική παραμόρφωση του κράνους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 40 mm και η 

παραμένουσα πλευρική παραμόρφωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 mm. 

Το κέλυφος δεν πρέπει να εμποδίζει τον χρήστη να φέρει διορθωτικά γυαλιά ή γυαλιά ασφαλείας. 

4.2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 

Το μήκος του οριζόντιου ή του περιαυχένιου ιμάντα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενο με 
διαστήματα αύξησης όχι μεγαλύτερα από 5 mm. 

Αν το πλέγμα έχει ενσωματωμένους ιμάντες από ύφασμα, το πλάτος καθενός από αυτούς δεν 

πρέπει να είναι μικρότερο από 15 mm και το σύνολο των πλατών των ιμάντων που εκτείνονται 

ακτινικά στο σημείο τομής τους δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 72 mm. O ανθιδρωτικός ιμάντας 

πρέπει να καλύπτει την εσωτερική εμπρόσθια επιφάνεια του οριζόντιου ιμάντα για μήκος όχι 

μικρότερο από 100 mm εκατέρωθεν του κέντρου του μετώπου και να έχει πλάτος όχι μικρότερο από 

το πλάτος του οριζόντιου ιμάντα για όσο μήκος τον καλύπτει. 

Είτε το κέλυφος είτε ο οριζόντιος ιμάντας πρέπει να διαθέτουν υποσιάγωνο, το οποίο δεν πρέπει να 

έχει πλάτος μικρότερο από 10 mm, όταν δεν είναι τεντωμένο. 
Η όλη κατασκευή του κράνους (κέλυφος, εσωτερική διάταξη, συστήματα προσαρμογής) πρέπει 

να είναι σχεδιασμένη με τρόπο ώστε να αποκλείεται τραυματισμός του χρήστη σε περίπτωση 

ατυχήματος. Συγκεκριμένα : 

• Δεν πρέπει να υπάρχουν σκληρές προεξοχές στο εσωτερικό του κελύφους. 

• Κανένα τμήμα δεν πρέπει να έχει αιχμηρά προεξέχοντα άκρα. 

• Κανένα τμήμα της διάταξης προσαρμογής και συγκράτησης δε θα επιδέχεται εύκολα 

τροποποιήσεις από το χρήστη. 

 

4.3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Οι ιμάντες μετώπου και αυχένα θα είναι κατασκευασμένοι από συνθετικό υλικό χαμηλής 

πυκνότητας. Αποκλείονται υλικά που είναι γνωστό ότι προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα. 
Όλα τα σημεία που έρχονται σε επαφή με το δέρμα θα έχουν λείες επιφάνειες. 

Ο ιμάντας του αυχένα θα επιτρέπει την ρύθμιση της περιμέτρου στο επιθυμητό σημείο ενώ το 

κράνος φοριέται. 

Οι εγκάρσιοι ιμάντες του κεφαλοδέματος θα είναι κατασκευασμένοι από πλεκτές συνθετικές 

ίνες και θα έχουν δυνατότητα ρύθμισης ώστε να επιτυγχάνεται σωστή επαφή με την κορυφή του 

κεφαλιού του χρήστη και να αποφεύγονται η πίεση, ο ερεθισμός και η εφίδρωση. 
Το πλάτος κάθε εγκάρσιου ιμάντα θα είναι μεγαλύτερο από 15 mm. 
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5. ΔΟΚΙΜΕΣ 

Θα πληρούν τις απαιτήσεις των ΕΝ 397 και 397/Α1. 

6. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ 

6.1 Σήμανση επί του κράνους 

Κάθε κράνος θα φέρει χυτή ή ενχάρακτη σήμανση με: 

 Το σήμα CE που προβλέπει η νομοθεσία 
 Το σύμβολο ΕΝ /397 

• Το σήμα του ΟΣΕ 

• Το όνομα ή σύμβολο του κατασκευαστή 

• Τον κωδικό ταυτοποίησης του υλικού τόσο στο κέλυφος, όσο και στην εσωτερική διάταξη 

• Τα μεγέθη περιμέτρου κρανίου που καλύπτονται από αυτό 

• Την ημερομηνία κατασκευής (έτος και τριμηνία) 

• Το   σύμβολο -20 C, που συμβολίζει τη χαμηλότερη θερμοκρασία στην οποία διεξήχθησαν 

οι μηχανικές δοκιμές 

• Το σύμβολο 440 Vac που συμβολίζει την δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής. 

• Το σύμβολο LD που συμβολίζει την αντοχή σε πλευρική παραμόρφωση. 

 
6.2 Αυτοκόλλητη ετικέτα 

Κάθε κράνος θα φέρει αυτοκόλλητη ετικέτα στα Ελληνικά που θα ενημερώνει τον ερ- γαζόμενο τι 

πρέπει να κάνει για την επαρκή του προστασία τονίζοντας τα παρά κάτω: 

α)  Για να παρέχει το κράνος επαρκή προστασία πρέπει να προσαρμόζεται ακριβώς στο μέγεθος 

του κεφαλιού του χρήστη 

β) Το κράνος είναι κατασκευασμένο για να αποσβένει την ενέργεια από κτύπημα, με μερι- κή 

καταστροφή ή ζημιά του κελύφους ή της εσωτερικής εξάρτησης. Για τον λόγο αυτό, αυτό μετά 

από κάποιο ισχυρό κτύπημα, το κράνος πρέπει να αντικαθίσταται, ακόμη και αν δεν υπάρχουν 

εμφανή ίχνη ζημιάς. 

γ) Ο εργαζόμενος δεν πρέπει να αφαιρεί ή να τροποποιεί μέρη του κράνους, εκτός από όσα 

επιτρέπει ο κατασκευαστής. Επίσης σε αυτό πρέπει να προσαρμόζονται μόνο τα επιτρεπόμενα 

εξαρτήματα. 
δ) Το κράνος δεν πρέπει να λερώνεται με χρώματα, διαλυτικά, κόλλες ή αυτοκόλλητα. 

 

7. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Κάθε κράνος θα είναι συσκευασμένο σε πλαστική σακούλα με τέτοιο τρόπο , που θα είναι δυνατό 

να μεταφέρεται. 

Ανά 10 – 15 κράνη θα συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτιο επί του οποίου θα αναγράφονται όλες 

οι απαραίτητες πληροφορίες (κατασκευαστικός οίκος, αριθμός τεμαχίων κ.α.). 

Κάθε κράνος θα συνοδεύεται από ένα φυλλάδιο, γραμμένο στα Ελληνικά , όπου θα 

αναγράφονται : 

 Το όνομα και η διεύθυνση του κατασκευαστή. 
 Οδηγίες ή συστάσεις που αφορούν σε ρύθμιση , προσαρμογή, χρήση, καθαρισμό, 

απολύμανση , συντήρηση και αποθήκευση. 

 Τα υλικά καθαρισμού απολύμανσης και συντήρησης δεν θα πρέπει να έχουν καμία 
δυσμενή επίδραση στις ιδιότητες του κράνους και δεν θα είναι υλικά που είναι γνωστό ότι 

προκαλούν βλαβερές επιδράσεις στο χρήστη. 

 Λεπτομέρειες για τα τυχόν ανταλλάξιμα στοιχεία του κράνους. 

 Πληροφορίες σχετικές για το χρόνο ζωής του κράνους και των εξαρτημάτων του. 

 Πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο συσκευασίας κατά τη μεταφορά. 

 Πληροφορίες για τις επιπρόσθετες ιδιότητες του κράνους (διηλεκτρική αντοχή, 

αντοχή σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, αντοχή σε πλευρική παραμόρφωση). 

 Το διαπιστευμένο εργαστήριο που το πιστοποίησε. 
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8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ταυτόχρονα με την υποβολή της οικονομικής προσφοράς κάθε

 υποψήφιος προμηθευτής θα υποβάλει δύο δείγματα. 
Μαζί με τα δείγματα ο προμηθευτής θα προσκομίσει : 

1) Ενημερωτικό υλικό (τεχνικά φυλλάδια) στο οποίο θα αναφέρονται τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά , οι ιδιότητες του κράνους , αποτελέσματα δοκιμών κ.α. 
2) Πιστοποιητικό από διαπιστευμένο εργαστήριο. 

3) Εγγύηση για το χρόνο ζωής του κράνους υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. 

Κατά τη κρίση του ΟΣΕ κάποιες από τις δοκιμές μπορεί να μην εκτελεσθούν εφόσον 

υπάρχουν αποτελέσματα από δοκιμές σε αναγνωρισμένα εργαστήρια. 

Ο ΟΣΕ θα προμηθευτεί, κατά την κρίση του ανταλλακτικά από το μειοδότη με βάση 

τιμοκατάλογο ανταλλακτικών που αυτός θα υποβάλλει με την οικονομική του προσφορά. 

 

 

9. ΧΡΩΜΑΤΑ 

Τα κράνη θα διατίθενται σε κίτρινο χρώμα. 
 
 

 
ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ  8405.038 / 06 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 30 - 05 - 2006 
ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
 

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Η 
 

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ : ΛΙΝΟΣΤΟΛΗ (ΦΟΡΜΑ) ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

( Σακάκι - Παντελόνι ) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 653 110 051 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α 
 

1. ΥΦΑΣΜΑ 

1.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Για τούς ποιοτικούς ελέγχους, ανοχές-εκπτώσεις και αποδοχή των υφασμάτων, ισχύουν 
τα αναφερόμενα στους Γενικούς Όρους του τεύχους Α' 
των προδιαγραφών του Υπουργείου Εμπορίου ( έκδοση 3Η του 1988 ή οι εκάστοτε 
αναθεωρήσεις ). Για τις παρεκκλίσεις, η έκπτωση επιβάλλεται στη συνολική τιμή της 
Λινοστολής. 

 
2. ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 

Ο εργαστηριακός έλεγχος θα γίνεται κατά τους οριζόμενους στο παραπάνω τεύχος 
τρόπους στο Χημείο του ΟΣΕ ή το Γενικό Χημείο του Κράτους ή άλλο επίσημο 
ανεγνωρισμένο φορέα με δαπάνες του προμηθευτή. 

 
3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 

Η λινοστολή (φόρμα) θα είναι από ύφασμα βαμβακερό 100% "Σατέν" Νο 300 σύμφωνα 
με την προδιαγραφή Υ-05009 χρώματος ΡΑΦ. 

 
4. ΡΑΦΗ 

Η εργασία ραφής θα είναι ιδιαίτερα επιμελημένη και θα γίνει με όλους τους κανόνες της 
τέχνης , θα είναι δε σύμφωνη με το συνημμένο Σχέδιο Νο 9 και Πατρόν Νο 2. 
Τα χιτώνια θα είναι τύπου σακακιού με 5 κουμπιά εμπρός και 4 εξωτερικές τσέπες στο 
αριστερό μέρος του στήθους θα επικολληθεί σαν σιδεροτυπία, σήμα του Ο.Σ.Ε που θα 
δοθεί από τον Οργανισμό. 
Τα παντελόνια θα είναι κλασικού τύπου, χωρίς ρεβέρ, ανοίγματος 24cm με εξωτερική 

τσέπη στη δεξιά πλευρά. 
 
5. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΙΟΔΟΤΩΝ 

Ο χρωματισμός των στολών θα είναι ως του επισήμου δείγματος. 
Ο προμηθευτής στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο διαγωνισμός πριν προβεί στην μαζική 
παραγωγή του προϊόντος της σχετικής σύμβασης οφείλει να προσκομίσει δύο δείγματα 
λινοστολών στην επιτροπή παραλαβής ή στην Διεύθυνση που 
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διενεργεί την προμήθεια στην περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί η επιτροπή αυτή. 
Η επιτροπή παραλαβής ελέγχει μακροσκοπικά τα δείγματα εάν συμφωνούν με την 
παρούσα προδιαγραφή. Εφ’ όσον τα δείγματα κριθούν κατάλληλα ο πρόεδρος της 
επιτροπής τα επισημοποιεί μόνο για την συγκεκριμένη σύμβαση προμηθείας ώστε αυτά 
να χρησιμοποιηθούν από τον προμηθευτή ως βιομηχανικά πρότυπα, η έγκριση αυτή 
δεν απαλλάσσει τον προμηθευτή από την ευθύνη τηρήσεως όλων των όρων της 
προδιαγραφής ούτε και από τυχόν εκτροπές που ενδεχόμενα θα διαπιστωθούν κατά 
τον εργαστηριακό έλεγχο που διενεργεί το Χημείο του ΟΣΕ. Από τα εξετασθέντα και 
τελικά επισημοποιηθέντα δείγματα το ένα παραμένει στην επιτροπή και το άλλο δίνεται 
στον προμηθευτή. Τα δύο (2) αυτά δείγματα βαρύνουν τον προμηθευτή. 
 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η επιτροπή παραλαβής χωρίζει σε μερίδες 5.000 τεμαχίων ( σετ στολών ), και από 
μια μερίδα εξετάζει μακροσκοπικά τουλάχιστον το 10%, σε σύγκριση με το επίσημο 
δείγμα και επί θετικής εκβάσεως, εάν το είδος παραλαμβάνεται μακροσκοπικά, η 

επιτροπή από  κάθε μερίδα παραλαμβάνει τυχαία δέκα τεμάχια εκ των οποίων τα 
πέντε αποτελούν το δείγμα και αποστέλλονται για εργαστηριακό έλεγχο στο Χημείο 
του ΟΣΕ ή σε άλλο αναγνωρισμένο φορέα με έξοδα του προμηθευτού, 
συνοδευόμενο από αντίγραφο Τεχνικής Προδιαγραφής. Τα άλλα πέντε αποτελούν 
αντιδείγμα και ο πρόεδρος της επιτροπής το καταθέτει στο γραφείο δειγμάτων του 
φορέα εκτελέσεως. 
Η επιτροπή παραλαβών συντάσσει πρωτόκολλο μακροσκοπικής και οριστικής 
παραλαβής κατά περίπτωση. 
 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Αυτή του εμπορίου κάθε λινοστολή διπλωμένη και συσκευασμένη κατά προτίμηση σε 
ίδιου μεγέθους ανθεκτική συσκευασία, και ανα 15 - 20 φόρμες ( στολές ) σε 
χαρτοκιβώτια συσκευασίας ικανής αντοχής στην μεταφορά και αποθήκευση. 

 
ΜΕΓΕΘΗ 

Θα χρησιμοποιηθούν μεγέθη και διαστάσεις του Εμπορίου. 

 
Στον μειοδότη Προμηθευτή που θα αναδειχθεί από τον Διαγωνισμό ο ΟΣΕ θα δώσει τις 
ποσότητες των διαφόρων μεγεθών των ειδών. 
Οι φάσεις βιομηχανοποίησης για την κατασκευή του είδους είναι : Νηματοποίηση. 
Ύφανση. Βαφή. 
Φινίρισμα. 
Κοπή - Ραφή του είδους. 

 
 
 

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε 8430002/08 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 04 - 07 - 2008 

ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Η   
 

 

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 653 501 004 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α 

 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1. Η παρούσα προδιαγραφή περιγράφει τις απαιτήσεις του Ο Σ Ε  για τα  υποδήματα ασφαλείας (σχεδίου Β σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

20345:2004/Α1:2007) κατασκευής CE, που  προορίζονται για το εργατοτεχνικό προσωπικό, που εργάζεται σε χώρους, όπου υπάρχουν 

πετρελαιοειδή και  σπανίως  οξέα, υγρά μπαταρίας και καυστική 

ποτάσα, καθώς και σε χώρους, όπου υπάρχει κίνδυνος από αιχμηρά και κοφτερά αντικείμενα. Πιο συγκεκριμένα η παρακάτω προδιαγραφή αφορά: 
Υποδήματα  σχεδίου Β ( μποτάκια  μέχρι  τα  σφύρα , εικόνα 2 )   τύπου  ασφαλείας, κλάσης Ι σύμφωνα    με    τις    βασικές    απαιτήσεις  (SB)    
του      Ευρωπαϊκού    προτύπου    ΕΝ  ISO 20345:2004/Α1:2007,   τα     οποία     επιπλέον   παρέχουν     αντοχή   σε   διάτρηση   
(P),  είναι αδιάβροχα (WRU) ,αντιολισθητικά και η σόλα έχει ηλεκτρομονωτική ικανότητα 500 V. 
1.2. Απαιτούμενα δείγματα προς έλεγχο σύμφωνα με τον πίνακα 1 του ΕΝ ISO20344:2004/Α1: 2007 παρ. 4. 

Οι προδιαγραφές,  που  ισχύουν  για  τα παραπάνω  υποδήματα είναι σύμφωνες  με  αυτές, 
που αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ ISO 20345:2004/A1:2007 ( και σε αντοχή στην ολίσθηση ), και  ISO 1817:1985  
( προσδιορισμός της επίδρασης υγρών  ουσιών σε βουλκανισμένο ελαστικό ). 
Συγκεκριμένα πέραν των βασικών απαιτήσεων (SB) του  προτύπου ΕΝ ISO 20345:2004/A1:2007 , που πρέπει να πληρούν τα 
ανωτέρω υποδήματα, πρέπει: 
α. Το  φόντι τους να είναι κατασκευασμένο από  φυσικό βόειο δέρμα προσώπου , 
αδιάβροχο ( παρ.5.3 ). 
β. Να φέρουν εξωτερική σόλα με οδοντώσεις ( παρ. 9.1 ), 
γ. Να φέρουν πάνω από την εξωτερική σόλα μεταλλικό ένθετο ( metal insert ), που προσδίδει αντίσταση σε διάτρηση (εικόνα 3,παρ.4.2). 
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2. ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 

Τα μέρη ,που συνθέτουν τα υποδήματα ασφαλείας, φαίνονται στις εικόνες 1,1α 
 

 
Α. Κολάρο Β. 
Γλώσσα 
Γ. Πλαϊνό ψίδι (επάνω μέρος υποδήματος  ή 
φόντι) 
Δ. Μπροστινό ψίδι (επάνω μέρος υποδήματος ή 
φόντι) 
Ε. Εξωτερική σόλα Ζ. Ενδιάμεση 
σόλα 
Η. Γραμμή συγκόλλησης σόλας-φοντιού Θ. Ρεβέρ - καψουλιέρα 

Ι. Τακούνι 
Κ. Εσωτερική σόλα 
Λ. Ένθετο ανθιστάμενο στη διάτρηση Μ. Κάλυμμα δακτύλων 
Ν. Αφρώδης ταινία 
Ο. Φόδρα μπροστινού ψιδιού Π. Οδόντωση 
σόλας 

 

 

 
 

Εικόνα 1 : Μέρη υποδημάτων 

 

Εικόνα 1α : Μέρη υποδημάτων 
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3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ 
 

3.1. Σχέδιο και ταξινόμηση: 

Το  σχέδιο  των  υποδημάτων  φαίνεται  στην  εικόνα  2.  Είναι  υποδήματα  (μποτάκια  έως τα σφύρα ) με κωδικό σχεδίου   Β (ΕΝ ISO 
20345:2004/A1:2007 παρ. 4 ), κλειστά   στην περιοχή της φτέρνας. 
Τα   υποδήματα   ταξινομούνται   στην   κλάση  Ι  (ΕΝ  ISO  20345:2004/A1:2007  παρ.  4   ), δηλαδή  κατασκευάζονται από δέρμα 
και άλλα υλικά και δεν είναι χυτά. 

 

 

 
 
 
 
 

 
Εικόνα 2 Σχέδιο Β 

 

3.2. Υψος άνω μέρους: 

Το  ύψος  του  άνω  μέρους  των  υποδημάτων  ( h, εικόνα 2 ) θα είναι ανάλογο του 
μεγέθους και όπως αυτό δίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
(ΕΝ ISO 20345:2004/Α1:2007 Table 4 ) 

 

Μέγεθος 

υποδημάτων 

Ύψος ( h ) άνω μέρους 

υποδήματος (mm ) 
36 & κάτω 103 ελάχιστο 

37 & 38 105 ελάχιστο 

39 & 40 109 ελάχιστο 

41 & 42 113 ελάχιστο 

43 & 44 117 ελάχιστο 

45 & πάνω 121 ελάχιστο 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ 
4.1. Γενικά στοιχεία κατασκευής: 

4.1.1. Η   εσωτερική   σόλα   πρέπει   να   είναι   τοποθετημένη   με   τέτοιο   τρόπο   ώστε   να μην είναι  δυνατόν να αφαιρεθεί χωρίς να   καταστραφεί το υπόδημα. 

Τα   υποδήματα θα φέρουν επίσης  ανατομικό ολόκληρο πάτο  . 

4.1.2. Τα υποδήματα θα φέρουν μεταλλικό κάλυμμα δακτύλων, το οποίο πρέπει να είναι ενσωματωμένο  στο  υπόδημα   με  τέτοιο  τρόπο  ώστε να μην είναι  

δυνατόν να αφαιρεθεί χωρίς να καταστραφεί το υπόδημα. 

Επιπλέον   το   κάλυμμα   δακτύλων   πρέπει να είναι καλυμμένο εσωτερικά με φόδρα και το άνω άκρο αυτού πρέπει να καλύπτεται με αφρώδες υλικό, 
που  να  εκτείνεται από το 
πίσω   μέρος του   δακτύλων   τουλάχιστον 5mm κάτω από αυτό και τουλάχιστον   10mm προς την αντίθετη κατεύθυνση. 
4.1.3. Το      ένθετο,      που      προσδίδει   αντίσταση   στην   διάτρηση,   πρέπει   να   είναι ενσωματωμένο  στο  υπόδημα με  τέτοιο τρόπο  ώστε να  μην 

είναι   δυνατόν να αφαιρεθεί χωρίς να καταστραφεί το υπόδημα. 

Επιπλέον  δεν  πρέπει  να  βρίσκεται  κάτω  από  την  αναδίπλωση  του καλύμματος δακτύλων ούτε να έρχεται σε επαφή με αυτό. 
Επιπλέον   το   ένθετο   πρέπει   να έχει τέτοιο μέγεθος ώστε με εξαίρεση την περιοχή του τακουνιού   η μέγιστη   απόσταση μεταξύ της   γραμμής,   

που   παριστάνεται από το ίχνος της   περιφέρειας  (  κόστα  )   του   καλαποδιού  και  της  περιφέρειας  του  ένθετου  να  είναι 6.5mm.  Στην   περιοχή   
του  τακουνιού  η  μέγιστη  αντίστοιχη  απόσταση  πρέπει  να  είναι 17mm.(εικόνα 3). 
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Το  ένθετο  πρέπει  να έχει το πολύ τρεις οπές  μέγιστης διαμέτρου 3mm για την σύνδεσή του    με      τον    πάτο    του  υποδήματος.  Οι  οπές  
δεν    πρέπει    να    βρίσκονται    στην διαγραμμισμένη  περιοχή,  που φαίνεται στην εικόνα 3. 
4.1.4. Στο εξωτερικό μέρος κάθε  υποδήματος  θα υπάρχει με έγχρωμη ισχυρή βαθυτυπία το σήμα του Ο Σ Ε. 

 
 

Εικόνα 3 
 

1 κόστα καλαποδιού 
2 εναλλακτικά σχήματα του 

ένθετου 
3 ένθετο 

4 περιοχή τακουνιού 

5 διαγραμμισμένη  περιοχή  1 

6 διαγραμμισμένη  περιοχή  2 

L μήκος  εσωτερικού μέρους 

Y max. 17 mm 

X max. 6.5 mm 

 

4.2. Απαιτούμενες δοκιμές 

Δοκιμές Όρια 
-Δύναμη αποκόλλησης άνω μέρους και min 4N/mm πλάτους 
εξωτερικής σόλας 
(μέθ. ΕΝ ISO 20344:20042004/Α1:2007 παρ. 5.2 ) 

-Εσωτερικό μήκος καλύμματος δακτύλων  Μέγεθος  Ελάχιστο (μέθ. 
ΕΝ ISO20344:2004/Α1:2007,παρ.5.3) υποδήματος μήκος 

 
36 & κάτω 34mm 

37 & 38 36mm 
39 & 40 38mm 
41 & 42 39mm 
43 & 44 40mm 
45 & πάνω 42mm 

 
 
 
 

-Αντοχή καλύμματος δακτύλων σε 
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κρούση με ενέργεια min.200J±4J Μέγεθος Ελάχιστο 

(μέθ. ΕΝ ISO 20344:2004/Α1:2007, παρ. 5.4) υποδήματος διάκενο 
 36 & κάτω 12.5mm 
Το κάλυμμα δακτύλων μετά την  δοκι- 37 & 38 13.0mm 
μή  δεν θα  πρέπει  να  παρουσιάζει 39 & 40 13.5mm 
κατά τον άξονα δοκιμής  καμία  δια- 41 & 42 14.0mm 
μπερή ρωγμή στο υλικό π.χ. διαμέσου 43 & 44 14.5mm 
της οποίας να μπορεί να περάσει φως 45 & πάνω 15.0mm 

-Αντοχή καλύμματος δακτύλων σε Όπως στην αντοχή σε κρούση συμπίεση (με 
δύναμη 15KN±0.1KN) 
(μέθ. ΕΝ ISO 20344:2004/Α1:2007, παρ. 5.5) 
-Αντίσταση στην διάτρηση: min. 1100Ν. 
(ΕΝ ISO 20344:2004/Α1:2007, παρ. 5.8.2) 
-Αντοχή στην ολίσθηση: 
σύμφωνα με ΕΝ ISO 20345:2004/Α1:2007 , παρ. 5.3.5(Annex A clause A4) (μέθ. δοκιμής: ΕΝ 
ISO 20344:2004/A1:2007 παρ. 5.18 ) 

-Ειδικά εργονομικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με ΕΝ ISO 20345:2004/ παρ. 5.3.4 . 

 
5. ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ (ΦΟΝΤΙ) 

 
5.1. Υλικά κατασκευής: 

Το  επάνω  μέρος  των    υποδημάτων     θα    είναι    κατασκευασμένο    από    βόειο  δέρμα προσώπου   (  full  grain  leather  )   
ή   ακόμα   από   δέρμα   με  διορθωμένο   πρόσωπο (corrected  grain  leather  )  αποκλειόμενης  της  κρούτας,  αδιάβροχο  ,  
χρώματος  μαύρου, φινιρισμένου. 
5.2. Σχέδιο: 

Το επάνω  μέρος θα είναι  κατασκευασμένο σύμφωνα  με το  σχήμα της  εικόνας 2      και θα    φέρει    ενισχυτικά    υλικά    (  μαξιλαράκια    και    
κολάρα  )      για  προφύλαξη    των αστραγάλων.Τα υποδήματα   δεν πρέπει   να έχουν   κακοτεχνίες, βελονιές, οπές ή σειρές από   ραφές   πάνω  
στο  μπροστινό  ψίδι  (  οι  οποίες  καταστρέφουν  την  αδιαβροχία  του υποδήματος ). 
5.3. Απαιτούμενες δοκιμές σύμφωνα με ΕΝ ISO 20344:2004/Α1:2007, παρ. 6.3 : 

-Αντοχή σε διάσχιση: min 120N 
(μέθ. EN ISO 3377-2) 

-Αντοχή σε εφελκυσμό: min 15N/mm² 
(μέθ. ΕΝ ISO 20344:2004/Α1:2007, παρ. 6.4 
και ΕΝ ISO 3376:2002) -Διαπερατότητα από υδρατμούς& συντελεστής υδρατμών: (μέθ. ΕΝ ISO 
20344:2004/Α1:2007, παρ. 6.6 και 6.8) 

α. Για υλικά διαπερατά από  υδρατμούς: 
-Διαπερατότητα min 0.8mg/(cm²h) 
-Συντελεστής υδρατμών min 15 mg/cm² 

β. Για υλικά μη διαπερατά από υδρατμούς: 
-Απορρόφηση υδρατμών min 5mg/cm² 

-Τιμή pH : min 3.2 
(μέθ. ΕΝ ISO 20344:2004/Α1:2007, παρ. 6.9) (για pH < 4, το ΔpH 

πρέπει να είναι < 0.7) 

 

-Αδιαβροχία και απορρόφηση νερού: Μετά από 60 λεπτά η 
(ΕΝ ISO 20344:2004/Α1:2007, παρ. 6.13) απορρόφηση του νερού πρέπει να είναι 

max 30% 
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και δεν θα πρέπει να γίνει διαπέραση 
νερού περισσότερα από 0.2 gr νερού. 

-Περιεκτικότητα σε χρώμιο: μη ανιχνεύσιμο. (ΕΝ 
ISO 20344:2004/Α1:2007, παρ. 6.1) 

 
6. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΦΟΝΤΙΟΥ (ΦΟΔΡΑ) 

 

6.1. Υλικά κατασκευής: 

Το μπροστινό ψίδι  του  υποδήματος  πρέπει  να  είναι φοδραρισμένο  με δέρμα. Τα 
πλαϊνά ψίδια  πρέπει επίσης  να έχουν  φοδραριστεί με δέρμα. 
6.2. Απαιτούμενες δοκιμές: 

-Πάχος: 0.8mm 
-Αντοχή σε διάσχιση: min 30N 
(μέθ. ΕΝ ISO 20344:2004/Α1:2007, παρ. 6.3) 
-Διαπερατότητα από υδρατμούς: min 2.0 mg/(cm²h) 
συντελεστής υδρατμών: min 20mg/cm² 
(μέθ. ΕΝ ISO 20344:2004/Α1:2007, παρ. 6.6, 6.8 ) 
-Τιμή pH: min 3.2 

(μέθ. ΕΝ ISO 20344:2004/Α1:2007, παρ. 6.9) ( για pH < 4, το ΔpH 
πρέπει να είναι < 0.7 ). 

- Περιεκτικότητα σε χρώμιο: μη ανιχνεύσιμο. (ΕΝ 
ISO 20344:2004/Α1:2007, παρ. 6.11) 

 
7. ΓΛΩΣΣΑ 

 
7.1. Κατασκευή: 

Η γλώσσα να είναι κατασκευασμένη  από  δέρμα  και  στις  δύο  πλευρές της να είναι κολλημένη και ραμμένη στα ψίδια με δύο σειρές γαζιών. 

Η γλώσσα του υποδήματος ελέγχεται μόνο εφόσον το υλικό κατασκευής της ή το πάχος της 

διαφέρει από αυτά του άνω μέρους. 

Επί της εσωτερικής πλευράς της γλώσσας του υποδήματος να αναγράφεται η ένδειξη 

CE. 

7.2. Απαιτούμενες δοκιμές: 

-Αντοχή σε διάσχιση: min 36N 
(ΕΝ ISO 20344:2004/Α1:2007, παρ. 6.3) 

-Τιμή pH: min 3.5 
( μέθ. ΕΝ ISO 20344:2004/Α1:2007, παρ. 6.9) ( για pH < 4, το ΔpH 

πρέπει να είναι < 0.7 ) 

- Περιεκτικότητα σε χρώμιο: μη ανιχνεύσιμο. (ΕΝ 
ISO 20344:2004/Α1:2007, παρ. 6.11) 

 
8. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΟΛΑ 

 
Η  εσωτερική  σόλα  θα  πρέπει  να  είναι κατασκευασμένη  από δέρμα φυτικής ή 
χρωμικής δέψης και η ενδιάμεση σόλα από χαρτονόπετσο. 
8.1. Απαιτούμενες δοκιμές: 

-Πάχος: min 2.0mm 
(μέθ. ΕΝ ISO 20344:2004/Α1:2007, παρ. 7.1) 

 
 

-Τιμή pH (μόνο για δέρμα): min 3.2 
(μέθ. ΕΝ ISO 20344:2004/Α1:2007, παρ. 6.9 ) ( για pH < 4, το ΔpH 
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πρέπει να είναι < 0.7 ) 
-Απορρόφηση και αποβολή νερού: 

 

(μέθ. ΕΝ ISO 20344:2004/Α1:2007, παρ. 7.2 ) 
α.Απορρόφηση νερού: min 70mg / cm² 
β.Αποβολή νερού:  min 80% (m/m) του 

απορροφηθέντος νερού. 
-Αντοχή σε τριβή: 
α. για μη δερμάτινη εσωτερική σόλα: Να  μην παρουσιασθεί (μέθ. ΕΝ 

ISO 20344:2004/Α1:2007, παρ. 7.3.6)  επιφανειακό σχίσιμο 
πριν την συμπλήρωση 400 κύκλων 

β. για μη δερμάτινη ενδιάμεση σόλα: Να μην παρουσιασθεί (μέθ. ΕΝ 
ISO 20344:2004/Α1:2007, παρ.6.12)  επιφανειακό σχίσιμο 

πριν την συμπλήρωση 
-για στεγνή: 25600 κύκλων 
-για βρεγμένη: 12800 κύκλων 

9. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΟΛΑ 
 

9.1. Υλικό κατασκευής: 

Η εξωτερική σόλα  πρέπει  να είναι κατασκευασμένη από βουλκανισμένο ελαστικό και να έχει αντιολισθητική συμπεριφορά. 
Με εξαίρεση την  περιοχή  κάτω  από το πέλμα του καλύμματος δακτύλων τουλάχιστον η διαγραμμισμένη περιοχή,  όπως φαίνεται  στην εικόνα 3, 
πρέπει να φέρει οδοντώσεις ανοικτές στα πλάγια. 

 
 
 
 
 

 
 

Εικόνα 3 
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9.2. Πάχος: 

Σε  σόλες  με  απ' ευθείας  βουλκανισμό  ή κολλημένες το πάχος  d1 ,  όπως φαίνεται
 στην εικόνα  4, δεν  θα πρέπει  να είναι λιγότερο από 4mm. Σε σόλες με περισσότερα φύλλα το 
πάχος d1 δεν θα πρέπει να είναι λιγότερο από 4mm. 

 

 

Εικόνα 4 
 

9.3. Υψος οδοντώσεων σόλας: 

Σε  σόλες  με  απ΄ευθείας  βουλκανισμό  ή  έγχυση  ή  κολλημένες  το ύψος της οδόντωσης d2, όπως φαίνεται στην εικόνα 4  δεν θα
 πρέπει  να  είναι μικρότερο από 2 mm. 

9.4. Απαιτούμενες δοκιμές: 

-Έλεγχος πάχους σύμφωνα με  ΕΝ ISO 20344:2004/Α1:2007, παρ. 8.1 
-Αντοχή στην διάσχιση: min 8kN/m 
(ΕΝ ISO 20344:2004/Α1:2007, παρ. 8.2) 
Μη δερμάτινες εξωτερικές σόλες. 
-Αντοχή στην τριβή (ΕΝ ISO 20344:2004/Α1:2007, παρ. 8.3) 

α.Υλικά πυκνότητας έως και  0.9 gr/cm³ : Απώλεια ειδικού όγκου 
max 250mm³ 

β.Υλικά πυκνότητας μεγαλύτερης από 0.9gr/cm³ Απώλεια ειδικού όγκου 
max 150mm³ 

-Αντοχή σε πετρελαιοειδή: αύξηση όγκου : (μέθ. 
ΕΝ ISO 20344:2004/Α1:2007, παρ. 8.6.1 max 12% 
και 8.6.2, εάν το υλικό συρρικνώνεται ή σκληραίνει) max 6mm 

(επέκταση του κοψίματος 
πριν από 150.000 κυκλικών κάμψεων). 

-Δύναμη αποκόλλησης στρώσεων: Η δύναμη απόσπασης του (μόνο για 
σόλες πολλαπλών στρώσεων  εξωτερικού στρώματος μέθοδος ΕΝ 
ISO 20344:2004/Α1:2007, παρ. 5.2)  (οδόντωσης) από το πλη- 

σιέστερό του  να  μην είναι μικρότερη 
από 4.0N/mm². 

-Επίδραση υγρών χημικών ουσιών Η μεταβολή του όγκου δεν 
(ISO 1817) πρέπει να  είναι μεγαλύ- 
Διάλυμα H2SO4  3% τερη από ±5% 
Διάλυμα NaOH 1% 
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10. ΚΟΛΛΑΡΟ 

 
Για  την  προστασία των  αστραγάλων τα  υποδήματα πρέπει  να έχουν   ενισχυμένο κολάρο, το  οποίο θα  φέρει  κάλυμμα  από  βόειο δέρμα 
προσώπου,  πάχους τουλάχιστον 0.8mm. 

 
11. ΚΟΡΔΟΝΙΑ 

 

11.1. Γενικά στοιχεία: 

Τα  κορδόνια θα  είναι  του  ίδιου  χρώματος  με το υπόδημα, πλακέ, κατασκευασμένα από βαμβακερά νήματα. 
11.2. Απαιτούμενες δοκιμές: Τα κορδόνια δεν πρέπει 

-Αντοχή  στις  τριβές να  σπάνε μέχρι  να 
(μέθ. SATRA PM 93)  συμπληρωθούν 15.000 τριβές. 

 
12. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΘΗΛΕΙΕΣ 

 
12.1. Γενικά στοιχεία: 

Τα  υποδήματα  πρέπει  να  έχουν  τουλάχιστον 4  ζεύγη  μεταλλικών  θηλειών  ( τρίγωνα, οπές, γάντζοι) για το δέσιμο των κορδονιών. 
12.2. Απαιτούμενες  δοκιμές: Να μην   παρατηρείται αλλαγή 

-Αντοχή στην οξείδωση χρώματος του διηθητικού 
(DIN 4843, παρ. 6.14) χαρτιού μετά από 48 ώρες. 

 
13. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΗ Μ.Ε.Ε. 

 
Ο  προμηθευτής μετά  της προσφοράς του οφείλει να προσκομίσει τον 
απαιτούμενο αριθμό  ζευγών υποδημάτων σύμφωνα με την παρ.1.2 της παρούσης 
προδιαγραφής προς έλεγχο,  ο οποίος  θα γίνεται στα εργαστήρια του  Ελληνικού Κέντρου Δέρματος του Γενικού Χημείου του Κράτους ή άλλου 
διαπιστευμένου εργαστηρίου. Στην κρίση  δε για την ανάθεση της προμήθειας θα  συμμετέχει και εκπρόσωπος του  φορέα στην δεύτερη Μ. 
Ε. Ε. 
Το κόστος των   ελέγχων  και των  υποδημάτων   θα  βαρύνει  εξ' ολοκλήρου  τον προμηθευτή. 
Ο  προμηθευτής  υποχρεούται εντός πέντε  (5) ημερών από την έκδοση των αποτε- λεσμάτων  των  ελέγχων  να  εξοφλήσει  τα  τιμολόγια,   
που  θα   εκδοθούν από το αρμόδιο εργαστήριο ελέγχου. 
Τα απαιτούμενα ζεύγη-δείγματα θα αποσταλούν στο εργαστήριο για έλεγχο (από την Μ. Ε.Ε.). 
Το ένα ζεύγος θα παραμείνει στις αποθήκες του φορέα εκτέλεσης. Το ζεύγος αυτό του μειοδότη θα επισημοποιηθεί και θα χρησιμεύσει για την παραλαβή 
των ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής του φορέα. 

 
14. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Μ.Ε.Π 

 
Η  Μόνιμη  Επιτροπή  Παραλαβών  του  Ο  Σ  Ε  θα  στέλνει  στο  αρμόδιο  εργαστήριο  για έλεγχο  τον  απαιτούμενο  αριθμό  ζευγών  υποδημάτων  
σύμφωνα   με  την   παρ.  1.2   της παρούσης   προδιαγραφής   για   κάθε  προσκόμιση  στην  ΚΑΥΛ  έως 2000 ζεύγη. 
Το   κόστος  των  υποδημάτων  και  ελέγχων   και   τυχόν   επανελέγχων  θα     βαρύνει  τον προμηθευτή. 
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Ο προμηθευτής υποχρεούται εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοση των από- τελεσμάτων των ελέγχων να εξοφλήσει  τα τιμολόγια,  
που θα εκδοθούν  από το 
αρμόδιο εργαστήριο ελέγχου. 
Σε  περίπτωση  απόρριψης  και  υποβολής ενστάσεως από τον προμηθευτή τότε παρουσία εκπροσώπου του  Ο Σ Ε  και του  
προμηθευτή γίνεται νέος έλεγχος στο 
αρμόδιο εργαστήριο ελέγχου  με  λήψη  δειγμάτων  από  την  ίδια ποσότητα προσκόμισης στην Κ.Α.ΥΛ., από την οποία ελήφθησαν τα 
δείγματα. 
Τα  αποτελέσματα  των  ελέγχων , που  θα  προκύψουν από  αυτή την   διαδικασία θα είναι οριστικά. 

 
15. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Το υλικό θα παραδοθεί εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης στην Κ.Α.ΥΛ. του ΟΣΕ  (Δηλαβέρη 2 , 18543 
Πειραιάς). 

 
 
 
 

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
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