
ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΘΥΡΩΡΟΙ

ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΕΣ :

1. Πουκάμισο χειμωνιάτικο, χρώματος λευκό με μακρύ μανίκι , βαμβακερό, με επωμίδες 
και δυο εμπρόθετες  τσέπες με καπάκι στο ύψος του θώρακα . 

2. Παντελόνι  χειμωνιάτικο ,( ανδρικό/γυναικείο ) καλής ποιότητας , ύφασμα VISC/POL , 
με κοφτές τσέπες χρώματος μπλε . 

3. Γραβάτα , βαμβακερή χρώματος μπλε .   
4. Ζώνη ιμάντας με ασημί αγκράφα χρώματος ( μπλε /μαύρη ).  
5. Πουλόβερ , πλεκτό ,καλής ποιότητας με βε , λάστιχο στα μανίκια και το τελείωμα στην 

μέση  με επωμίδες χρώματος μπλε.
6. Μπουφάν ισχυρού ψύχους , με αδιαβροχοποιημένο εξωτερικό ύφασμα , φερμουάρ ή 

κουμπιά , λάστιχο στο τελείωμα ( μανίκια /μέση ) , δυο τσέπες και εσωτερική 
επένδυση , καλής ποιότητας , χρώματος μπλε  .

7. Υποδήματα τύπου ημιάρβυλα δερμάτινα χρώματος μάυρο με : 
- αδιάβροχο δέρμα .
- αντιολισθητικό πέλμα .
- ελαφριά κατασκευή για πολλές ώρες ορθοστασίας ( ανατομικό ) .
- εξαιρετική αντοχή .
- κορδόνια εξαιρετικής αντοχής παρέχουν στήριγμα με ενισχυμένη καμάρα στην 

εσωτερική τους πλευρά, γερό υποπτέρνιο .
- σχέδιο υποβολής λάσπης .

8. Διακριτικά ασφάλειας / θυρωροί με κρατς  .

       
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ : 

1.  Παντελόνι  καλοκαιρινό , ( ανδρικό/γυναικείο ) καλής ποιότητας , ύφασμα    
          VISC/POL , με κοφτές τσέπες χρώματος μπλε .
      2.  Μπλουζάκι πόλο κοντό μανίκι , βαμβακερό , καλής ποιότητας .
      3.  Διακριτικά ασφάλειας  / θυρωροί  με κρατς . 
  Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να καλύψει τις ανωτέρω στολές  σε  όλα τα μεγέθη   κατόπιν 
παραγγελίας .
  Οι ανωτέρω τιμές είναι κατά προσέγγιση .

 ΚΟΣΤΟΣ ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ  : Πουκάμισο 20 ευρώ ( Χ 2 τεμάχια ), Παντελόνι 28 
ευρώ , Γραβάτα 7,50 ευρώ , Ζώνη 3,50 ευρώ , Πουλόβερ πλεκτό 32 ευρώ , Μπουφάν 45 
ευρώ , Yποδήματα 55 ευρώ, Διακριτικά 3,20 ( Χ5τεμ.) ΣΥΝΟΛΟ : 227 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ.

 ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ : Μπλουζάκι πόλο κοντομάνικο 18 
ευρώ( Χ2 τεμάχια ) , παντελόνι 28 ευρώ, Διακριτικά 3,20 ( Χ2τεμ.)   ΣΥΝΟΛΟ :  71 ευρώ 
χωρίς το ΦΠΑ . 

ΣΥΝΟΛΟ    :   ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ     298 ευρώ χωρίς το  ΦΠΑ  



 ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ : 17( ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΘΥΡΩΡΟΙ )
 ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΕΣ .     
    
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ :   5.066 ευρώ Χ24%   6.282ΕΥΡΩ   
( συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ ).

  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

ΠΡOΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μεταλλικού φακού με ψηφιακό LED 

 

-Μεταλλικός φακός σκούρου κατά προτίμηση χρώματος με ψηφιακό LED λευκού 
φωτός. 

-Ισχύς κατ’ ελάχιστον 3 W περίπου.  

-Χρόνος λειτουργίας με 3 αλκαλικές μπαταρίες τύπου "D" περίπου 40 ώρες.  

-Ελάχιστη Φωτεινότητα Lumen 120, lux 8500 περίπου. 

-Δέσμη με δυνατότητα εστίασης περίπου 800 μ.  

-Ο φακός να είναι αδιάβροχος.  

-Να συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία κορδόνι καρπού. 

-Να συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία μπαταρίες.  

 

-Εγγύηση 1 (ενός) έτους. 

-Εκτίμηση κόστους ενός φακού, 50 € (πενήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ. 

 
 

 -Στην βάρδια 2 μεταλλικοί φακοί = 100 ευρώ ( εκατό ευρώ ) συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ.
     



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  Walkie Talkie PMR 

 

-Προμήθεια ζεύγους (2 τεμάχια) Walkie Talkie τουλάχιστον. 

-Μέγιστη ισχύς έκαστου 0.5W PMR446 (personal mobile radio, 446 ΜΗz) για χρήση χωρίς 
άδεια. 

-Να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης περισσότερων όμοιων συσκευών 

-Εμβέλεια έως και 10km, 8 καναλιών. 

-Βασικό χρώμα κατά προτίμηση σκούρο. 

- Mini και ανθεκτικός σχεδιασμός με λαβές από καουτσούκ 
- Να διαθέτει LCD οθόνη  
- Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας  
- Με ενσωματωμένο φακό LED 
- Διαθέτει ειδοποίηση δόνησης VibrAlert  για εισερχόμενες μεταδόσεις 
- Εκπέμπει "roger beep" (τόνος επιβεβαίωσης ομιλίας) ώστε ο συνομιλητής να γνωρίζει 
πότε μπορεί να μιλήσει  
- Να είναι αδιάβροχο  
 
- Να συμπεριλαμβάνονται  επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, που να μπορούν να φορτιστούν 
και στη βάση η οποία να συμεπριλαμβάνεται ή ακόμη και με καλώδιο τροφοδοσίας  USB. 

-Επιθυμητός τύπος μπαταριών ΑΑΑ. 

- Διπλό καλώδιο φόρτισης micro-USB  
- Υποδοχή jack 2.5mm για χρήση ακουστικών/ μικροφώνου για λειτουργία handsfree 
(επιθυμητό να συμπεριλαμβάνονται)  
- Να διαθέτει κλιπ για στήριξη στη ζώνη  
- Διαστάσεις μέγιστες κάθε συσκευής (ΜxΠxΥ): 200 x 80 x 50 mm περίπου. 
- Βάρος μέγιστο κάθε συσκευής: 150 g περίπου 
 

-Εγγύηση 1 (ενός) έτους. 

-Εκτίμηση κόστους ζεύγους 70 € (εβδομήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Στην βάρδια 1 ζεύγος ( 2 τεμάχια ) =70ευρώ ( εβδομήντα ευρώ ) συμπεριλαμβανόμενου 
του ΦΠΑ.
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : 170ευρώ ( εκατόν εβδομήντα ) ευρώ 
συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ.
  


