
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 
ΤΗΛ: 2246360413 
FAX: 2246017386 

                                                  Αριθ. Πρωτ. 2457/28-07-2021 
 

 
ΠΡΟΣ: 1. ΠΥΡΓΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 

                            2. POLO CEΝDER 
 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής 
προστασίας» 

 
(με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο) 

 
Ο Δήμος Σύμης, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας προσκαλεί 
να υποβάλλεται οικονομική προσφορά για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού και ορειβατικού εξοπλισμού για 
τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας συνολικού ποσού ύψους 19.630,79 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, 
και συγκεκριμένα για την ΟΜΑΔΑ Α: Υλικά ιατρικού εξοπλισμού συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 
7.198,80 €  συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ και ΟΜΑΔΑ Β: Υλικά ορειβατικού εξοπλισμού (αναρρίχησης), 
προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 12.431,99 €  συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
πρωτ 2455/28-7-2021 (ΑΔΑ: Ω2ΦΡΩΗΠ-96Ρ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του 
Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για 
την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη 
δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-263 
 
Η προσφορά μπορεί να κατατεθεί για μια ή περισσότερες ομάδες. 
 
Προσφορά που δεν αφορά το σύνολο των ζητούμενων προς προμήθεια ειδών ανά ομάδα, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
 
Μειοδότης ανά ομάδα θα αναδειχθεί ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του 
ΦΠΑ. 
 
Περιγραφή αντικειμένου και τεχνικές προδιαγραφές των ζητούμενων ειδών για κάθε ομάδα, επισυνάπτονται στην 
πρόσκληση.  
 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια  στο mail: akisymi@yahoo.gr 
από σήμερα Τετάρτη 28-07-2021 μέχρι τις 03/08/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
 
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των 
παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων 
εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
β. Φορολογική ενημερότητα 
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
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Τα δικαιολογητικά εκδίδονται, κατά κανόνα, μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης, ώστε να διασφαλίζεται το 
επίκαιρο των καταστάσεων που βεβαιώνουν. Κατά παρέκκλιση του ανωτέρω κανόνα, πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί προ της κοινοποίησης της πρόσκλησης, μπορούν να υποβληθούν, στην περίπτωση που εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής τους. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 5035/28.09.2018)   
 
[Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 
δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την 
παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του 
άρθρου 107 του Ν.4497/2017)] 
 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. 
 
Αρμόδιος υπάλληλος για την διενέργεια της προμήθειας και τυχόν διευκρινήσεων σχετικά με την Εκδήλωση 
Ενδιαφέροντος και τα είδη της προμήθειας είναι ο Μπαλασκάς Ελευθέριος (τηλ: 2246360413). 
 
Η παρούσα θα αναρτηθεί στον «Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας» από σήμερα Τετάρτη 28/07/2021 έως 
και την ημέρα της διαδικασίας Τρίτη 03/08/2021, στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων» 
καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας  www.symi.gr. 
 
 

Ο Δήμαρχος 
 

Παπακαλοδούκας Ελευθέριος 
           
 

 

Συνημμένα: 

 

1. Οι από 27/07/2021 τεχνικές προδιαγραφές και τεχνική έκθεση 
2. Ο από 27/07/2021 ενδεικτικός προϋπολογισμός 
3. Το έντυπο προσφοράς.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.symi.gr/




  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 
Δ/νση: Σύμη Δωδεκάνησα Τ.Κ: 85600 
Τηλ: 2246360413 
Fax: 2246071386 
 

Προμήθεια: «Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων» 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού και ορειβατικού εξοπλισμού για την κάλυψη των 
αναγκών της πολιτικής προστασίας του Δήμου Σύμης.  
 
Η συνολική δαπάνη για την ανώτερη προμήθεια προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό συνολικά των 19.630,79 € 
συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α: 70-7135.003 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής 
προστασίας» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.  
 
Αναλυτικότερα η προμήθεια θα αποτελείται από δύο ομάδες, την ΟΜΑΔΑ Α: ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ η 
δαπάνη της οποίας προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 7.198,80 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (13% και 24%) και 
την ΟΜΑΔΑ Β: ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ η δαπάνη της οποίας προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 12.431,99 € 
συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (24%) 
 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) 
η ανώτερη υπηρεσία ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό CPV: 3511200-2 στην υπηρεσία με αντικείμενο 
«Εξοπλισμός διάσωσης και κινδύνου». 
 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (δηλαδή την χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού των υπ’ προμήθεια ειδών της κάθε ομάδας: ΟΜΑΔΑ Α. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ και ΟΜΑΔΑ Β: ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ αφού τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τον νόμο 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και είναι 
σε ισχύ, και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις: 
 
α) Του Ν. 3463/06 «Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας». 
β) Το Ν. 4412/06 (ΦΕΚ 147 Α΄/8-8-2016): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/24/ΕΕ). 
γ) Του Ν. 3852/10 Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
δ) Του Ν. 3861/10 Πρόγραμμα Διαύγεια. 
 
Ο χρόνος εκτέλεσης της συνολικής προμήθειας ορίζεται το διάστημα των δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης.  
 
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την τριμελή επιτροπή παραλαβής προμηθειών του Δήμου Σύμης με βάση τις διατάξεις 
του Ν. 4412/06.  
 

ΣΥΜΗ, 27-07-2021 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

Μπαλασκάς Ελευθέριος 
Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός 
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Προμήθεια: Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας 
 
ΟΜΑΔΑ Α: ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

1. Ambu Perfit Ace: 
Επαγγελματικό ρυθμιζόμενο μονοκόμματο κολάρο ενηλίκων, που προσφέρει τη δυνατότητα 16 ρυθμίσεων. 
Διαθέτει ειδικούς ρυθμιστές και ευδιάκριτες χρωματικές ενδείξεις, που καθιστούν την τοποθέτηση του εύκολη και γρήγορη. 
Προσφέρει επίσης 4 ακόμα σταθερές προκαθορισμένες ρυθμίσεις ειδικές για ενήλικα, από κοντό έως ψηλό λαιμό. 
Το μονοκόμματο σκληρό κολλάρο Perfit Ace παρέχει απόλυτη ακινητοποίηση του αυχένα και η κατασκευή του επιτρέπει τη 
χρήση του ακόμα και σε περιβάλλον αξονικού ή μαγνητικού τομογράφου. 
 

2. Burncare Επίθεμα Εγκαυμάτων - 10 x 10 cm 
Το Burncare επίθεμα εγκαυμάτων 10 x 10 cm  είναι ένα επίθεμα για την αντιμετώπιση εγκαυμάτων έκτακτης ανάγκης που 
κυρίως χρησιμοποιείται για να καλύπτει τα τραύματα και να τα κρατά στην κατάλληλη υγρασία. 
Το Burncare επίθεμα εγκαυμάτων 10 x 10 cm χρησιμοποιείται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για εγκαύματα 1ου και 2ου 
βαθμού. 
Τραβά τη θερμότητα από ένα έγκαυμα και απαλύνει τον πόνο. Το δέμα δροσίζεται και η πληγή προστατεύεται από τις 
μολύνσεις. 
 
Χαρακτηριστικά: 
Δεν κολλάει πάνω στο τραύμα 
Δεν ερεθίζει το τραύμα 
Απαλύνει τον πόνο και δροσίζει το έγκαυμα 
Εμποτισμένο επίθεμα με ειδικό gel 
Δε χρειάζεται να προ-ψυχθεί 
Βοηθά στην πρόληψη της μόλυνσης 
Κατάλληλο για φροντίδα επιφανειακών και μερικού πάχους εγκαύματα 
 

3. Burncare Υδρογέλη για Εγκαύματα σε Μπουκάλι 
Η Burncare υδρογέλη για εγκαύματα σε μπουκάλι 59ml, είναι ένα τζέλ βασισμένο σε νερό το οποίο απορροφά τη θερμότητα 
από ένα έγκαυμα την ίδια στιγμή που απαλύνει τον πόνο, δροσίζει το δέρμα και προστατεύει από τα μικρόβια. 
Εφαρμόζοντας την Burncare υδρογέλη για εγκαύματα σε μπουκάλι 59ml όσο το δυνατόν γρηγορότερα, η θερμότητα ενός 

εγκαύματος εξαλείφεται, βοηθώντας στην αποτροπή της θερμότητας να διεισδύσει βαθύτερα στους ιστούς του δέρματος. 

Το τζέλ περιέχει 90% εξαγνισμένο νερό και έχει τις ίδιες δροσιστικές ιδιότητες με το νερό, όμως επειδή είναι παχύρρευστο 
παραμένει πάνω στο έγκαυμα και εξατμίζεται με πολύ αργό ρυθμό. 
 

• Εφαρμόστε άμεσα σε περίπτωση εγκαύματος 

• Αυτόματα ηρεμεί και δροσίζει την περιοχή του εγκαύματος 

• Προστατεύει από μολύνσεις 
 
4. Donway Ιμάντας Πολλαπλών Χρήσεων 
Ένας από τους πιο ευπροσάρμοστους ιμάντες στην αγορά, ο Casualty Securing Strap διαθέτει δύο μεγέθη για πολλές χρήσεις. 
Είναι ιδανικός για χρήση ως επίδεσμος, ως σκοινί αλλά και ως σταθεροποιητής. Επίσης είναι ιδανικός για την 
σταθεροποίηση των άκρων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ακινητοποίηση των άκρων σε υποπτευόμενα κατάγματα 





  

ή για την σταθεροποίηση των ποδιών ενός ασθενούς όταν μεταφέρεται σε  καρέκλα ασθενοφόρου. 
 
Τα πλεονεκτήματα του ιμάντα Casualty Securing Strap 
 

• Απλή και εύκολη στη χρήση - Χωρίς κόμπους ή δεσμούς 

• Πολλαπλός σκοπός - Χρήση ως επίδεσμοι / σκοινί / σφικτήρες 

• Φτηνός 

• Ισχυρός - Ανθεκτικός - Επαναχρησιμοποιήσιμος 

• Οικονομικά αποδοτικός - Αντικαθιστά λιγότερο αποδοτικό και αναλώσιμο εξοπλισμό πρώτων βοηθειών 

• Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη εκπαίδευση για την χρήση του - Μείωση του κόστους εκπαίδευσης και των χαμένων 
ανθρωποωρών 

• Αποτελεσματικότητός στην εφαρμογή του 

• Γρήγορη και εύκολη για τοποθέτηση του ίδιου το θύματος στον εαυτό του - Ιδανικός για άτομα που βρίσκονται μόνα 
τους σε απομακρυσμένες περιοχές 

• Ο ιμάντας Casualty Securing Strap, μπορεί να επιμηκυνθεί - Μπορεί ο χρήστης να συνδέσει παραπάνω από έναν 
μεταξύ τους 

• Το Strap Securing Strap μπορεί να διευρυνθεί - Απλά τοποθετήστε το δίπλα-δίπλα 

• Ελαφρύ και συμπαγές - για μεταφορά και αποθήκευση 

• Ο ιμάντας είναι άμεσα ρυθμιζόμενος - με διαχωρισμό της στερέωσης και επαναφοράς 
 
5. Elite Bags C2 BAG Τσάντα Α' Βοηθειών 
Ο σάκος C2 BAG, της εταιρείας Elite Bags, είναι ένας σάκος πλάτης ο οποίος είναι σχεδιασμένος να κουβαλά όλα εκείνα τα 
υλικά που είναι απαραίτητα για τον διασώστη που θα φτάσει πρώτος στο σημείο μαζικών καταστροφών. 
Σχεδιασμένο για τη μεταφορά του βασικού εξοπλισμού, αυτό το σακίδιο συνδυάζει μεγάλη λειτουργικότητα σε ένα πολύ 
λογικό μέγεθος. Το σύστημα MOLLE στο μπροστινό μέρος του σακιδίου επιτρέπει στον χρήστη να συνδέει εύκολα 
διαφορετικές τσέπες και εξωτερικά τσαντάκια, παρέχοντας το προϊόν μεγάλη ευελιξία. 
 
Χαρακτηριστικά: 

• Οι προσαρμόσιμοι ιμάντες ώμου, μέσης και στήθους σε συνδυασμό με την ανατομική πλάτη προσφέρουν μέγιστη 
άνεση στον χρήστη. 

• Πλάγιοι ιμάντες συμπίεσης της τσάντας 

• Τσέπες μεγάλης χωρητικότητας 

• Αρκετές βοηθητικές τσέπες 

• Μικρή τσέπη για προσωπικά αντικείμενα 

• Τσέπη για έγγραφα 

• Σταθερές αλλά αφαιρούμενες ανακλαστικές λωρίδες 

• Ανακλαστικά φερμουάρ 
 
 Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 

• Χωρητικότητα: 23 lt 

• Διαστάσεις: 25 × 44 × 26 cm 

• Βάρος: 1,33 kg 

• Υλικό: 900D POLYESTER 
 
6. Elite Bags EMERGENCY'S Τσαντάκι Μέσης – Κόκκινο 
 
Χρηστικότατη τσάντα Α' Βοηθειών διασώστη (EMS). Mε πολλαπλές χρηστικότητες του (για την μέση, τον ώμο, το χέρι, εντός 
ή εκτός άλλου μεγαλύτερου σάκου κλπ). Κατάλληλο για όλους τους τύπους περιβάλλοντος και καταστάσεων που μπορούν να 
αντιμετωπιστούν. 
  
Η δομή κυψελωτού εσωτερικού της, επιτρέπει στον χρήστη να εντοπίζει και να έχει γρήγορη πρόσβαση στο απαραίτητο υλικό 
σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να φροντίσει και να σταθεροποιήσει την κατάσταση του ασθενή. 
 
Χαρακτηριστικά: 

• Ανθεκτικά φερμουάρ 





  

• Ανακλαστήρες Ημέρας/Νύχτας 

• Υλικό που πλένεται 
 
7. ME-PAD Αυτόματος Απινίδωσης 
ο FirstAidShop.gr διακινεί αποκλειστικά τους αυτόματους απινιδωτές ME PAD με όλα τα ανταλλακτικά και πρόσθετα 
αξεσουάρ τους στην Ελλάδα. Οι απινιδωτές ME PAD της MEDICAL ECONET Γερμανίας ξεχωρίζουν για την απλότητα 
λειτουργίας τους καθώς και για το μοναδικό τους προσόν να μπορούν να λειτουργήσουν σε ενήλικες και παιδιά ακόμη και 
χωρίς της αλλαγή ηλεκτροδίων. 
Θυμίζουμε ότι η χρήση Αυτόματου Απινιδωτή κατέστει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ με την ΥΠ. ΑΠΟΦ. Υ4Α/οικ.15576 ΦΕΚ 
219/τΒ/22.2.2007 στους χώρους συνάθροισης κοινού που αναφέρονται σε αυτή. Ενδεικτικά είναι υποχρεωτικός σε Δημόσιες 
Υπηρεσίες, σε αθλητικά κέντρα, στις φυλακές, σε εμπορικά κέντρα, σε ξενοδοχεία, σε αεροπλάνα, σε σχολεία και γενικότερα 
σε χώρους συνάθροισης κοινού. 
Η τιμή του FirstAidShop.gr περιλαμβάνει ένα ζεύγος ηλεκτροδίων ενήλικα (μπορούν σε συνθήκες έλλειψης παιδικών να 
χρησιμοποιηθούν και σε παιδιά - βλέπε οδηγίες), τη πορτοκαλί θήκη μεταφοράς και μπαταρία πέντε(5) ετών εγγυημένης 
διάρκειας ζωής ή διακοσίων(200) απινιδώσεων (βλέπε φωτογραφία προϊόντος). Κάθε απινιδωτής Me-PAD που διακινεί το 
FirstAidShop.gr συνοδεύεται επίσης από CD με αναλυτικές οδηγίες στην Ελληνική γλώσσα καθώς και πρόσθετα άλλα χρήσιμα 
αρχεία. 
 
8. MIL-TEC Μικρό Κιτ Αφαίρεσης Δηλητηρίου 
Μικρό Κιτ αφαίρεσης Δηλητηρίου 
 
9. MIL-TEC Πυξίδα Χάρτη 
Αυτή η εύχρηστη πυξίδα χάρτη από το Mil-Tec έχει μια διαφανή πλάκα βάσης, ενσωματωμένο μεγεθυντικό φακό και μια 
κλίμακα με υποδιαίρεση χιλιοστών. 1: 50000 και 1: 25000. 
 Τα σημεία του ορίζοντα αλλά και η βελόνα φωσφορίζουν στο σκοτάδι, για βασική πλοήγηση κατά την διάρκεια της νύχτας. 
Περιλαμβάνει κορδόνι μήκους 50εκ. 
 
Χαρακτηριστικά: 

• Η βελόνα εντός παχύρευστου υγρού για απόσβεση των κραδασμών 

• Με διπλή κλίμακα και μεγεθυντικό φακό 

• Διαφανής βάση με κορδόνι 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 

• Κυρίως σώμα πυξίδας: Polycarbonate 

• Εξαρτήματα: Ορείχαλκος, Σίδερο 

• Πυξίδα: επικαλυμένη με PVC 

• Διαστάσεις: 10,9 x 6,2 cm 

• Βάρος: 50 g 
 
10. Norditalia BP-1000 Ψηφιακό Πιεσόμετρο Μπράτσου 
Ηλεκτρονικό πιεσόμετρο μπράτσου BP-1000, αυτόματο, της εταιρείας Norditalia. Εγγυάται την μέγιστη ευκολία στη χρήση με 
τη χρήση ενός και μόνο κουμπιού, σε συνδυασμό με γρήγορες και αξιόπιστες μετρήσεις. 
 
Χαρακτηριστικά: 

• Πλήρως αυτόματο  

• Με ένδειξη αν η συστολική ή η διαστολική (μικρή ή μεγάλη) πίεση είναι καλή, αποδεκτή ή υψηλή συγκριτικά με την κλίμακα 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας  

• Με ένδειξη ακανόνιστων παλμών καρδιάς (αρρυθμία)  

• Μεγάλη οθόνη, ευανάγνωστη  

• Μνήμη 120 μετρήσεων αποθηκευμένων με ημερομηνία και ώρα  

• Περιλαμβάνει μπαταρίες και θήκη μεταφοράς  
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Μνήμη: 120 μνήμες μετρήσεων 

• Περιβραχιόνιο: 22 - 36 cm 

• Μέσος όρος μετρήσεων για: Τελευταίες 3 μετρήσεις 

https://www.firstaidshop.gr/nomothesia-apinidoths.html
https://www.firstaidshop.gr/nomothesia-apinidoths.html




  

• Προστατευτική θήκη μεταφοράς 

• Μπαταρίες που περιλαμβάνονται: 4 (AA) μπαταρίες 

• Ακρίβεια μέτρησης αρτηριακής πίεσης: ± 3 mmHg 

• Ακρίβεια μέτρησης καρδιακού ρυθμού: ± 5% 

• Συμμορφώνεται με τα στάνταρ: EN 1060-1, -3 

• Εγγύηση: 1 χρονιά 
 
11. Norditalia BP-500 Ψηφιακό Πιεσόμετρο Καρπού 
Ηλεκτρονικό πιεσόμετρο καρπού BP-500, αυτόματο, της εταιρείας Norditalia. Εγγυάται την μέγιστη ευκολία στη χρήση με τη 
χρήση ενός και μόνο κουμπιού, σε συνδυασμό με γρήγορες και αξιόπιστες μετρήσεις. 
 
Χαρακτηριστικά: 

• Πλήρως αυτόματο  

• Με ένδειξη αν η συστολική ή η διαστολική (μικρή ή μεγάλη) πίεση είναι καλή, αποδεκτή ή υψηλή συγκριτικά με την κλίμακα 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας  

• Με ένδειξη ακανόνιστων παλμών καρδιάς (αρρυθμία)  

• Μεγάλη οθόνη, ευανάγνωστη  

• Μνήμη 120 μετρήσεων αποθηκευμένων με ημερομηνία και ώρα  

• Περιλαμβάνει μπαταρίες και θήκη μεταφοράς  
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Μνήμη: 2x60 μνήμη μετρήσεων(120 μετρήσεις για δυο χρήστες) 

• Περικάρπιο: 13,5 - 21,5 cm 

• Μέσος όρος μετρήσεων για: Τελευταίες 3 μετρήσεις 

• Σκληρή προστατευτική θήκη 

• Μπαταρίες που περιλαμβάνονται: 2 (AA) μπαταρίες 

• Ακρίβεια μέτρησης αρτηριακής πίεσης: ± 3 mmHg 

• Ακρίβεια μέτρησης καρδιακού ρυθμού: ± 5% 

• Εγγύηση: 1 χρονιά 
 
12. SAM Pelvic Sling II Συσκευή Σταθεροποίησης Καταγμάτων Λεκάνης 
Το SAM Pelvic Sling II είναι σχεδιασμένο για να εφαρμόζει την σωστή δύναμη στα κατάγματα λεκάνης (ή αλλιώς πυελικά 
κατάγματα) εν αντιθέσει με άλλα προϊόντα τα οποία επιτρέπουν στο χρήστη να εφαρμόσει απεριόριστη δύναμη. Το να 
εφαρμόσει κανείς ελεύθερα απεριόριστη δύναμη μπορεί να αποβεί μοιραίο για την ζωή του τραυματία. Μετά από κλινικές 
μελέτες οι επιστήμονες προσδιόρισαν ποιο είναι το καλύτερο εύρος δύναμης που απαιτείται για ασφαλές και 
αποτελεσματικό σφίξιμο ενός ασταθούς κατάγματος λεκάνης. 
 Τα ασταθή κατάγματα της λεκάνης είναι σοβαρές κακώσεις, συνοδεύονται συχνά από αιμορραγία που μπορεί να θέσει σε 
κίνδυνο τη ζωή του τραυματία και επιπλέον είναι δυνατό να προκαλέσουν ρήξη της ουρήθρας ή της ουροδόχου κύστης ή και 
άλλου ενδοπυελίκου οργάνου. 
Το SAM Pelvic Sling II έχει μια μοναδική ευρεσιτεχνία. Περιέχει μια πόρπη η οποία είναι προγραμματισμένη να σταματά το 
σφίξιμο το οποίο εφαρμόζει ο διασώστης μόλις επιτευχθεί η σωστή δύναμη συμπίεσης. Αυτή του η ευρεσιτεχνία είναι ζωτικής 
σημασίας σε περιβάλλοντα υψηλού στρες όπου ο υπερβάλλον ζήλος από τον διασώστη όταν είναι υπο πίεση μπορεί να 
αποδειχθεί μοιραίος. 
Οι τραυματιολόγοι ανα τον κόσμο αναγνωρίζουν την σημασία της σταθεροποίησης των πυελικών τραυμάτων κατά την 
διάρκεια της κρίσιμης πρώτης ώρας μετά τον σοβαρό τραυματισμό του θύματος. Λόγο της μεγάλης πιθανότητας να υπάρξει 
μια σοβαρή αιμορραγία η οποία να είναι απόρροια την πυελικών τραυμάτων το πρωτόκολλο των Α’ Βοηθειών περιλαμβάνει 
την εφαρμογή ενός είδους πίεση γύρο από τους γοφούς του θύματος. 
Ιδανικό για άτομα με περιφέρια από 81 έως 127 cm 
 
Χαρακτηριστικά: 

• Επιστημονικά και κλινικά αποδεδειγμένο ότι παρέχει ασφαλή και αποτελεσματική συμπίεση έτσι ώστε να σταθεροποιήσει τα 
κατάγματα λεκάνης. 

• Πόρπη η οποία διατηρεί την σωστή συμπίεση έτσι ώστε να μην υπερσυμπιεστεί 

• Το στάνταρ μέγεθος μπορεί να εφαρμοστεί στο 98% του πληθυσμού 

• Ο clicker παρέχει στον διασώστη την σωστή ανατροφοδότηση έτσι ώστε να του επιβεβαιώσει την σωστή εφαρμογή της 
συσκευής 





  

• Το πίσω μέρος της συσκευής έχει χαμηλή τριβή έτσι ώστε να διευκολύνει την μεταφορά του τραυματία 

• Το μπροστινό μέρος της συσκευής είναι στενό και κωνικό για την διευκόλυνση της τοποθέτησης ουροποιητικού καθετήρα, 
την ακτινολογία, την εξωτερική οστεοσύνθεση και χειρουργική επέμβαση στην κοιλιά 

• Το ύφασμα δεν ξεχειλώνει ενώ είναι εύκολο στον καθαρισμό του με κοινά απορρυπαντικά ή με αντιμικροβιακές λύσεις έτσι 
ώστε να ξαναχρησιμοποιηθεί 

• Ακτινοδιαπερατό (επιτρέπει τις ακτίνες Χ χωρίς αφαίρεση) 
 
13. SAM SPLINT Εύπλαστος Νάρθηκας Ακινητοποίησης 36" σε Ρολό 
Ο εύπλαστος νάρθηκας SAM Splint (Structural Aluminum Malleable) κάνει την ακινητοποίηση του μέλους πολύ ευκολότερη 
και σωστότερη από οποιοδήποτε άλλο υλικό (πχ ξύλο της περιοχής). Πρόκειται για ένα μακρύ κομμάτι από ειδικό λεπτό φύλλο 
αλουμινίου, που περιβάλεται και απο τις δύο πλευρές του με ειδικό αφρώδες υποαλλεργικό υλικό. 
Μπορεί να μορφοποιηθεί σε οποιοδήποτε σχήμα ανάλογα με την περίπτωση του τραυματισμένου μέλους. Κόβεται με το 
ψαλίδι έαν χρειαστεί. Μετά την χρήση τυλίγεται πάλι στο αρχικό σχήμα για αποθήκευση μέχρι την επόμενη χρήση. 
Είναι ακτινοδιαπερατός νάρθηκας και έτσι δεν απαιτείται η αφαίρεσή του κατά την διεξαγωγή ακτινογράφησης. Ιδιαίτερα 
ελαφρύ και έτσι μπορεί και θα πρέπει να ενσωματώνεται σε οποιοδήποτε κιτ Α' Βοηθειών. 
 
14. SAM SPLINT Σετ 5 τεμαχίων Εύπλαστων Ναρθήκων Ακινητοποίησης 
Οι εύπλαστοι νάρθηκες SAM Splint (Structural Aluminum Malleable) κάνουν την ακινητοποίηση του μέλους πολύ ευκολότερη 
και σωστότερη από οποιοδήποτε άλλο υλικό (πχ ξύλο της περιοχής). Πρόκειται για ένα μακρύ κομμάτι από ειδικό λεπτό φύλλο 
αλουμινίου, που περιβάλεται και απο τις δύο πλευρές του με ειδικό αφρώδες υποαλλεργικό υλικό. 
Μπορούν να μορφοποιηθούν σε οποιοδήποτε σχήμα ανάλογα με την περίπτωση του τραυματισμένου μέλους. Κόβονται με 
το ψαλίδι έαν χρειαστεί. Μετά την χρήση τυλίγονται πάλι στο αρχικό σχήμα για αποθήκευση μέχρι την επόμενη χρήση. 
Είναι ακτινοδιαπερατοί νάρθηκες και έτσι δεν απαιτείται η αφαίρεσή τους κατά την διεξαγωγή ακτινογράφησης. Ιδιαίτερα 
ελαφροί και έτσι μπορούν και θα πρέπει να ενσωματώνεται σε οποιοδήποτε κιτ Α' Βοηθειών. 
Χαρακτηριστικά: 

• Αδιάβροχοι 

• Επαναχρησιμοποιήσιμοι 

• Ελαφροι σε βάρος 

• Ακτινοδιαπερατοί 

• Τοποθετούνται με μια απλή ταινία ή επίδεσμο, δε χρειάζεται έξτρα εξοπλισμό 

• Δεν επηρεάζονται από ακραίες θερμοκρασίες 

• Εύκολοι στον καθαρισμό τους 

• Παρέχουν ακινητοποίηση και σταθερότητα σε όλα άκρα συμπεριλαμβανομένου του αυχένα 

• Χωρίς λάτεξ 

• Απαιτούν ελάχιστη εκπαίδευση στη χρήση και είναι απλοί στην εφαρμογή. 

• Κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 13485-2003, διαθέτουν πιστοποίηση CE ενώ επίσης έχουν αξιολογηθεί και 
επιλεχτεί απο το NATO. 
 
Περιεχόμενα Σετ: 

• SAM SPLINT Εύπλαστος Νάρθηκας Γενικής Χρήσης 36" XL (Διαστάσεις: 91.4 x 13.9cm) 

• SAM SPLINT Εύπλαστος Νάρθηκας Γενικής Χρήσης 36" Επίπεδος (Διαστάσεις:  91.4 x 11.5cm) 

• SAM SPLINT Εύπλαστος Νάρθηκας Ακινητοποίησης 18" (Διαστάσεις: 45.7 x 10.5 cm) 

• SAM SPLINT Εύπλαστος Νάρθηκας Γενικής Χρήσης 9" (Διαστάσεις: 22.90 x 10.80 cm) 

• SAM SPLINT Εύπλαστος Νάρθηκας Ακινητοποίησης Δαχτύλου 
 
15. SP Διασωστική Συσκευή - Γιλέκο Απεγκλωβισμού Telford Device με Πορτοκαλί Θήκη Μεταφοράς – Αποθήκευσης 

• Ασφαλής και αποτελεσματική ακινητοποίηση 

• Εύκολο στη χρήση, εφοδιασμένο με μαξιλαράκι για το κεφάλι και ιμάντες 

• Ιδανικό και ευπροσάρμοστο στα περισσότερα «σενάρια» ακινητοποίησης 

• Βασισμένο στο KED (Kendrick Extrication Device) – Συσκευή απεγκλωβισμού Kendrick 
 
Η κάθετη ακαμψία και η οριζόντια ευελιξία καθιστούν τη συσκευή απεγκλωβισμού της SP την καταλληλότερη για τον 
απεγκλωβισμό και ακινητοποίηση σπονδυλικής στήλης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 
 
 
 

https://www.firstaidshop.gr/sam-splint-xl.html
https://www.firstaidshop.gr/sam-splint-flat.html
https://www.firstaidshop.gr/sam-splint-junior.html
https://www.firstaidshop.gr/sam-splint-euplastos-narthikas-9-inch.html
https://www.firstaidshop.gr/narthikas-daxtylou.html




  

ΠΟΛΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
Εκτός από φυσιολογικούς σωματότυπους μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε εγκύους, μικροκαμωμένους ή και σε παιδιά. 
Επίσης το γιλέκο ακινητοποίησης της SP είναι ιδανικό για την ακινητοποίηση των ισχύων και των σπασμένων λεκανών. 
  
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΟ 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με καρδιακό μόνιτορ / απινιδωτή. Ακόμη δεν επηρεάζει ή περιορίζει την λειτουργικότητα των 
αντί-σοκ παντελονιών. 
  
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Σκληρό εξωτερικό βινύλιο το οποίο δε χρειάζεται ιδιαίτερη συντήρηση, την ώρα που ισχυροί και ανθεκτικοί ιμάντες και 
στηρίγματα που κρατούν το σώμα ευθεία εξασφαλίζουν απόλυτη ακινητοποίηση. 
*Η εφαρμογή του απαιτεί τουλάχιστον 2 διασώστες. Το προτιμότερο είναι να υπάρχουν 3. 
Η συσκευή ακινητοποίησης έχει δημιουργηθεί να ικανοποιεί 2 πρωταρχικούς στόχους: 
 

• Την απλή και αποτελεσματική ακινητοποίηση της σπονδυλικής στήλης των ασθενών με υποψία τραυματισμού σε αυτήν. 

• Να παρέχει ένα μέσο για την διαχείριση ενός ασθενούς ο οποίος βρίσκεται σε περιορισμένο χώρο απομακρύνοντας τον από 
αυτόν. 
Το γιλέκο ακινητοποίησης επιτρέπει στους διασώστες να παρέχουν την ποιότητα φροντίδας που κάθε ασθενής πρέπει να έχει 
σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 
Περιέχει πορτοκαλί θήκη μεταφοράς 
 
16. Special Operation Forces Tactical Tourniquet Wide - (SOF®TT-W) - Generation 4 – ORANGE 
Στην Tactical Medical Solution, συνεχώς ψάχνουν τρόπους να βελτιώσουν και να εξελίξουν τα προϊόντα τους. 
Έτσι η εταιρεία είναι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει το ΝΕΟ SOF® Tactical Tourniquet Wide Genaration 4 το οποίο 
φέρει μια νέα τεχνολογία στην πόρπη γρήγορης σύσφιξης / απελευθέρωσης (New Quick Compression Technology Buckle) 
και κλίπ υποδοχής για καλύτερη ασφάλιση της λαβής σύσφιξης. 
Σχεδιασμένο με γνώμονα τις αναφορές πεδίου των χρηστών, η νέα πόρπη βελτιώνει την λειτουργία του tourniquet και τον 
συνολικό χρόνο τοποθέτησής του και απελευθέρωσής του, διατηρώντας παράλληλα την συγκριτικά ανώτερη αξιοπιστία του. 
Το κλιπ υποδοχής της λαβής σύσφιξης εξαλείφει ουσιαστικά κάθε κίνδυνο για τυχαία  απελευθέρωσή της μετά την εφαρμογή 
του tourniquet, ασφαλίζοντας την πόρπη στη θέση της. Κάνει την πόρπη να ασφαλίσει πιο εύκολα όταν εφαρμόζεται το 
tourniquet με το ένα χέρι, με αποτέλεσμα ταχύτερο χρόνο εφαρμογής και διπλασιάζει την ασφάλεια της συσκευής σε 
συνδυασμό με το τριγωνικό κλιπ – που προϋπήρχε και στην προηγούμενη έκδοση - κατά τη διάρκεια των κινήσεων των 
ασθενών. 
 Επίσης στη έκδοση Generation 4 η λαβή σύσφιξης έχει βελτιωθεί σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις καθώς ένω έχει 
λεπτύνει και ελαφύνει έχει αποκτήσει πρόσθετη αντοχή λόγω σχεδιασμού αλλά και βελτιωμένη αίσθηση κρατήματος ακόμη 
και με γάντια. Τέλος η αγκίστρωσή της στην τελική σύσφιξη είναι ευκολότερη από ποτέ! 
 Το SOFTT-W με την έκδοση Generation 4 αποκτά προβάδισμα σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα TQ του ανταγωνισμού! Προς το 
παρόν η έκδοση Generation 4 διατίθεται μόνο με τον πορτοκαλί ιμάντα. 
 
Χαρακτηριστικά του νέου μοντέλου: 

• Ακόμη πιο ομαλός χειρισμός την πόρπης 

• Ακόμη πιο εύκολη εφαρμογή με το ένα χέρι 

• Ακόμη ταχύτερος χρόνος εφαρμογής 

• Ακόμη πιο ανθεκτικό. 
  
Το SOF® Tactical Tourniquet-Wide (SOF®TT-W) προέκυψε μετά από εκτενείς μελέτες έρευνες και δοκιμές σε ρεαλιστικές 
συνθήκες και συνθήκες εργαστηρίου συνολικής διάρκειας 24 μηνών. Μεγάλης αντοχής και πανάλαφρα κράματα 
χρησιμποοιήθηκαν σε επιλεγμένα τμήματα του, εξασφαλίζοντας την ζητούμενη αξιοπιστία στις πλέον δύσκολες καταστάσεις, 
ενώ εξασφαλίστηκε η δυνατότητα εφαρμογής του στα ποιο μεγάλα ανθρώπινα άκρα. Όλα τα ζητούμενα  επετεύχθησαν με 
ταυτόχρονη μείωση του τελικού βάρους κατά 25%. 
 Το μέγιστης αντοχής άγκιστρο ασφάλισης και πόρπη σχεδιάστηκε για την μεγαλύτερη ασφάλεια, αντοχή και ευκολία στην 
εφαρμογή. Ο σχεδιασμός επέτρεψε την ταχεία επίδεση του ιμάντα, χωρίς περιθώρια μπλεξίματος και χωρίς να χρειάζεται να 
περάσει μέσα από πόρπη. Έτσι είναι πανεύκολο στην χρήση ακόμη και υπό τις χειρότερες των συνθηκών σε πεδίο μάχης και 
κάτω από μέγιστο στρες. Μειώθηκε επίσης δραστικά ο χρόνος εφαρμογής. Το τελικό αποτέλεσμα είναι αντάξιο των 
προσπαθειών καθώς επιτυγχάνεται η ελάχιστη δυνατή απώλεια αίματος και καλύτερης ποιότητας ιατρική φροντίδα του 
τραυματία. 





  

 
Το SOF® Tactical Tourniquet-Wide διαθέτει ιμάντα φάρδους κοντά στα 4 cm προσφέροντας ποιο ευρεία πίεση σε σχέση με τα 
άλλα tourniquet ή με τα tourniquet με ιμάντα 2,5 cm εντός «μανικιού» 4 cm. Αυτό το φάρδος ιμάντα ίσχαιμης περίδεσης 
επέτρεψε μεγαλύτερη άνεση στην αίσθηση του τραυματία και πρόσθετη πίεση στις αρτηρίες. 
Η λαβή σύσφιξης είναι κατασκευασμένη από μονοκόμματο κράμα αλουμινίου υψηλής αντοχής. Η ανθεκτικότητα του 
σημαντικού αυτού εξαρτήματος εξαφανίζει τον κίνδυνο κατασκευαστικής αποτυχίας ή ζημιάς κατά την χρήση. Είναι 
ανοδιωμένο μειώνοντας στο ελάχιστο το ίχνος, όπως απαιτείται σε tactical περιβάλλοντα. 
Κάθε tourniquet συνοδεύεται από δύο αντοχής στην UV ακτινοβολία λάστιχα συγκράτησης στον ατομικό εξοπλισμό του 
χρήστη. 
 
Ειδικά Χαρακτηριστικά: 

• Εγκεκριμένο από την CoTCCC 

• 4 cm φάρδος ιμάντα περίδεσης 

• Σύστημα ταχεία απελευθέρωσης που επιτρέπει την ταχεία εφαρμογή 

• Χαμηλό προφίλ, ελάχιστο βάρος και μέγιστη αντοχή 

• 25% χαμηλότερο βάρος από το απλό SOF Tourniquet και μικρότερο μέγεθος για ευκολότερη τοποθέτηση στον ατομικό 
εξοπλισμό. 

• US PATENT-8,303,620 and D649,642 and 7,776,064 

• NSN-6515-01-587-9943 

• CE - Συμβατό με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας 93/42 / EU για ιατρικές συσκευές 
 
17. SPENCER ROCK PIN Σανίδα Ακινητοποίησης – Πορτοκαλί 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρόκειται για την ακριβότερη και ανθεκτικότερη ROCK PIN με τις μεταλλικές ακίδες σε επιλεμένες χειρολαβές για 
την χρήση ιμάντων με ανάλογο δέσιμο. 
 Η άκαμπτη σανίδα ακινητοποίησης Spencer Rock παρέχει ένα σύστημα αποκατάστασης, μεταφοράς και ακινητοποίησης 
ενός ασθενή με υπόνοια τραυματισμού των σπονδύλων. Η σταθεροποίηση στη σανίδα, με το σύστημα Rock Straps (ιμάντες 
χταπόδι) που είναι από nylon/Velcro®, επιτρέπει τη ανύψωση του ασθενή ακόμα και σε κάθετη θέση, κατά τον απεγκλωβισμό 
ή μεταφορά σε δύσκολες καταστάσεις. Χάρη στους τέσσερεις υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλαινίου δοκούς ολίσθησης, η 
Spencer Rock μπορεί να γλίστράει στα σκαλιά. Για τον ίδιο λόγο, εάν ο ασθενής έχει τάση για εμετό μπορεί να περιστραφεί 
το φορείο ως 90° σε κάθε πλευρά, αποφεύγοντας την πιθανότητα τα υγρά να αναρροφηθούν απο τον ασθενή. Η Spencer 
Rock μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιονδήποτε. Από ένα παιδί πάνω από 25 kg μέχρι ένα μεγαλόσωμο ενήλικα, 
προσαρμόζοντας τους ιμάντες γύρω από το κεφάλι του ασθενούς και ελαχιστοποιώντας τις πλάγιες κινήσεις κατά την 
μεταφορά. Είναι συμβατό με όλα τα αυχενικά κολλάρα, και όταν χρησιμοποιούνται και τα δύο επιτυγχάνεται καλύτερη 
ακινητοποίηση της σπονδυλικής στήλης. Η Spencer Rock μπορεί να τοποθετηθεί εντός ενός φορείου basket. Οι δοκοί 
ολίσθησης δίνουν σταθερότητα στο φορείο κατά την τοποθέτησή του σε ανώμαλο έδαφος και αυξάνουν το μέγιστο 
μεταφερόμενο βάρος. Η ανύψωση του φορείου γίνεται εύκολα χάρη στις ιδιαίτερες χειρολαβές, σχεδιασμένες έτσι ώστε 
να μεγιστοποιούν την απόσταση από το έδαφος. 
 
 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διασώση στο νερό, στο βουνό και στο δρόμο. Είναι κατασκευασμένη απο ένα κομμάτι 
υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο, με εμφύσιση πολυουρεθάνης; αυτή η νέα μέθοδος προσδίδει στο φορείο τα ακόλουθα 
μοναδικά χαρακτηριστικά: 
 

• ακαμψία 

• ελαφρότητα 

• επιπλευσιμότητα - είναι πλωτό στο νερό 

• αντοχή στα χτυπήματα και τη διάβρωση 

• τελείως αδιάβροχο 

• δεν απορροφάει υγρά 

• ασφαλή στην διήθηση 

• καθαρίζεται εύκολα (νερό και σαπούνι επαρκούν) 

• ακτινοδιαπερατή 

• τελείως ραδιο-συμβατό (ο ασθενής μπορεί να μεταφερθεί απο τη σανίδα ακινητοποίησης ακόμα και μετά απο τις 
ακτινογραφίες ή την εξέταση στον αξονικό τομογράφο) 
 
 

http://cotccc.com/




  

ΤεχνικάΧαρακτηριστικά: 
 

• Διαστάσεις: 445 x 66 x 1825 mm 

• Βάρος: 7,8 kg 

• Μέγιστο βάρος φόρτωσης: 192 kg 

• Αντοχή σε θερομοκρασία: από -35 σε +55 °C 

• NATO STOCK NUMBER(NSN): 6530-15-150-7524 
 
18. SPENCER ROCK Σύστημα Ιμάντων Ακινητοποίησης Χταπόδι. 
Το σύστημα Rock Strap επιτρέπει την πλήρη ακινητοποίηση των ενηλίκων ή παιδιών - ασθενών πάνω στις σανίδες 
ακινητοποίησης Spencer καθώς και σε άλλους τύπους σανίδων σπονδυλικής στήλης. 
Χάρη στα διαγώνια μέρη, που κινούνται στην κεντρική ζώνη, προσαρμόζεται με ακρίβεια σε διαφορετικούς σωματότυπους. 
Η σταθεροποίηση γίνεται με Velcro®. Οι ιμάντες είναι κωδικοποιημένοι με χρώματα για απλοποίηση της χρήσης. 
Είναι απόλυτα ραδιο-συμβατά. Είναι κατασκευασμένα από ισχυρή αλλά μαλακή nylon ταινία πλάτους 50 mm και ράβονται 
με ειδικά γαζιά ασφαλείας. 
 
Χαρακτηριστικά: 

• Τα δυο τμήματα της κλείδα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να τοποθετούνται στις οπές των σανίδων ακινητοποίησης 

• Ένας μικρός ιμάντας με κλείσιμο Velcro επιτρέπει στο σύστημα Rock Strap να αποθηκευτεί σε μικρό χώρο, έτοιμο για χρήση 

• Το Velcro κάτω από κάθε ιμάντα είναι χρωματικά κωδικοποιημένο για τη γρήγορη και έξυπνη στερέωση 

• Η μαλακότητα του αντι-αλλεργικού ιμάντα σε συνδυασμό με τη δύναμη του κλείστρου Velcro επιτρέπει την επαγγελματική 
ακινητοποίηση του ασθενή πάνω στη σανίδα ακινητοποίησης 

• Η χρήση τεχνικών γαζιών ασφαλείας εγγυάται μια συνεχή, ομοιόμορφη και ασφαλή ραφή. 
 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

• Βάρος: 500 gr 

• NATO STOCK NUMBER(NSN): 6530-15-150-7524  
 
19. SPENCER ROCK Σύστημα Ιμάντων Ακινητοποίησης Χταπόδι για παιδιά 
Το σύστημα Rock Strap επιτρέπει την πλήρη ακινητοποίηση των ενηλίκων ή παιδιών - ασθενών πάνω στις σανίδες 
ακινητοποίησης Spencer καθώς και σε άλλους τύπους σανίδων σπονδυλικής στήλης. 
Χάρη στα διαγώνια μέρη, που κινούνται στην κεντρική ζώνη, προσαρμόζεται με ακρίβεια σε διαφορετικούς σωματότυπους. 
Η σταθεροποίηση γίνεται με Velcro®. Οι ιμάντες είναι κωδικοποιημένοι με χρώματα για απλοποίηση της χρήσης. 
Είναι απόλυτα ραδιο-συμβατά. Είναι κατασκευασμένα από ισχυρή αλλά μαλακή nylon ταινία πλάτους 50 mm και ράβονται 
με ειδικά γαζιά ασφαλείας. 
 
Χαρακτηριστικά: 
 

• Τα δυο τμήματα της κλείδα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να τοποθετούνται στις οπές των σανίδων ακινητοποίησης 

• Ένας μικρός ιμάντας με κλείσιμο Velcro επιτρέπει στο σύστημα Rock Strap να αποθηκευτεί σε μικρό χώρο, έτοιμο για χρήση 

• Το Velcro κάτω από κάθε ιμάντα είναι χρωματικά κωδικοποιημένο για τη γρήγορη και έξυπνη στερέωση 

• Η μαλακότητα του αντι-αλλεργικού ιμάντα σε συνδυασμό με τη δύναμη του κλείστρου Velcro επιτρέπει την επαγγελματική 
ακινητοποίηση του ασθενή πάνω στη σανίδα ακινητοποίησης 

• Η χρήση τεχνικών γαζιών ασφαλείας εγγυάται μια συνεχή, ομοιόμορφη και ασφαλή ραφή. 
 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 
 

• Βάρος: 500 gr 

• NATO STOCK NUMBER(NSN): 6530-15-150-7524  
 
20. SPENCER SUPER Σύστημα Ακινητοποίησης Κεφαλής 

Ιδανικό για ακινητοποίηση κεφαλής. Το Super μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σανίδα ακινητοποίησης και φορείο 

σκούπα (pick up). Είναι κατασκευασμένο από υψηλής πυκνότητας αφρώδες υλικό, καλυμμένο με αδιάβροχο υλικό. 
 
 
 





  

Χαρακτηριστικά: 
 

• Εύκολο στην χρήση 

• Πλενόμενο και αποθηκεύεται εύκολα 

• Το στήριγμα κεφαλής έχει ανατομικό σχήμα και προσφέρει σταθερότητα και άνεση 

• Η θέση του στηρίγματος κεφαλής μπορεί να ρυθμιστεί χάρη στην υψηλής αντοχής ταινίας από Velcro® 

• Οι ιμάντες του ακινητοποιητή κεφαλής είναι κατασκευασμένοι από πολυπροπυλένιο και είναι ενισχυμένοι στο σημείο όπου 
έρχονται σε επαφή με το πρόσωπο του ασθενή 

• Η τοποθέτηση της βάσης είναι εύκολη, χάρη στην σταθεροποίηση με Velcro® που υπάρχει στο κάτω μέρος της βάσης 

• Η βάση είναι ενισχυμένη στις περιοχές που είναι πιο εκτεθειμένες στην χρήση 

• Το πλάγιο σχήμα διευκολύνει την σταθεροποίησητων ιμάντων του προσκέφαλου και του πηγουνιού 

• Η εξαιρετική ελαστικότητα εγγυάται τη μέγιστη απορρόφηση κραδασμών 

• Το πάχος του κεντρικού σημείου έχει αυξηθεί για να προσφέρει άνεση στον ασθενή 
 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 

• Βάρος: 1 kg 

• NATO STOCK NUMBER (NSN) 6530-15-150-7524 
 
21. SPENCER SX-R SCOOP Φορείο Τύπου Σκούπα - 3 Λεπίδων 
Το φορείο σκούπα (scoop) SX-R, της εταιρίας SPENCER, είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για την μεταφορά 
τραυματισμένων ασθενών. Τα φορεία σκούπα χρησιμοποιούνται συνήθως για την μεταφορά ασθενών, με τραυματισμούς 
στην σπονδυλική στήλη, που βρίσκονται στο έδαφος, είτε επειδή είναι αναίσθητοι είτε για να επιτευχθεί ακινητοποίηση κατά 
την διάρκεια της φροντίδας του θύματος. 
Αυτό το φορείο scoop έρχεται με 3 λεπίδες (όπως φαίνεται και στην διπλανή φώτο) για την ανύψωση και τη μεταφορά 
ασθενών σε συσκευές ακινητοποίησης ή συσκευές μεταφοράς όπως σανίδες ακινητοποίησης, στρώματα κενού ή φορεία 
μεταφοράς. 
Χαρη στη λειτουργία του pick up που επιτυγχάνεται από τις δύο διαμήκεις άκρες του, είναι δυνατό να τοποθετηθεί το φορείο 
κάτω από τον ασθενή χωρίς να είναι απαραίτητη η μετακίνησή του/της. Το φορείο σκούπα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
ανυψώσει, να μετακινήσει ή να μεταφέρει την πλειονότητα των ασθενών. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην επιλογή και τον 
καθορισμό του υλικού που χρησιμοποιείται στην κατασκευή, το οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται σε ορισμένες ανάγκες: 
ελαφρότητα, μηχανική αντίσταση, εμπιστοσύνη και διάρκεια. Η σκιαγραφία του φορείου σκούπα έχει μελετηθεί για να 
βελτιώσει την τοποθέτησή του κάτω από το σώμα του ασθενή και συγχρόνως να είναι σταθερό κατά τη μετακίνηση ή τη 
μεταφορά. Προσφέρεται με τρεις ζώνες σταθεροποίησης με γρήγορη πόρπη απελευθέρωσης. 
Η κεντρική διαμήκους περιοχή είναι απαλλαγμένη από μεταλλικές επιφάνειες, ώστε να επιτρέπει την λήψη 
ακτινογραφιών χωρίς να χρειάζεται να γίνονται άσκοπες μετακινήσεις από τον ασθενή. 
 

• Ελάχιστο μήκος: 1660 mm 

• Μέγιστο μήκος: 2050 mm 

• Μήκος όταν είναι διπλωμένο: 1200 mm 

• Πλάτος: 440 mm 

• Πάχος: 70 mm 

• Πάχος όταν είναι διπλωμένο: 85 mm 

• Βάρος Spencer SX Red Key: 8 kg 

• Μέγιστο μεταφερόμενο βάρος: 170 kg 
 
22. SPENCER TANGO Φορείο Μεταφοράς Ακινητοποίησης Ενηλίκων και Παιδικό 
Στον κόσμο των Α’ Βοηθειών, έχει μεγάλη σημασία να μπορείτε να προσαρμόζετε τον χώρο αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει ο 
κατάλληλος εργονομικά προηγμένος εξοπλισμός διάσωσης. Η βελτιστοποίηση του χώρου και των επιδόσεων είναι η 
φιλοσοφία της Spencer παρουσιάζοντας το Tango. 
Ένα νέο σχέδιο που φέρνει σταθερότητα, δυναμική, δυνατότητα εξοικονόμησης χώρου και απόδοση ενώ ταυτόχρονα θέτει 
νέα πρότυπα για υψηλής απόδοσης φορεία. Μεγάλη απόδοση αλλά πάνω απ 'όλα, μεγάλη προσοχή στον ασθενή. 
Είτε είναι ενήλικας είτε παιδί. Αυτό το φορείο συνδυάζει την δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουμε είτε για ενήλικες είτε για 
παιδιά (2 σε 1) μειώνοντας το κόστος και τον όγκο από την αγορά 2 ξεχωριστών φορείων. 





  

 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

• Διαστάσεις: 445 x 55 x h1830 mm 

• Βάρος: 8 kg 

• Μέγιστο Βάρος Ασθενή: 150 kg 

• Χειρολαβές: 14 

• Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -20 έως +60 °C  

 
Σανίδα Ακινητοποίησης Παιδιατρικού Ασθενή Baby Go 
Το κεφάλι ενός παιδιού είναι, αναλογικά με το σώμα, μεγαλύτερο από ενός ενήλικα ενώ οι μύες της ράχης είναι λιγότερο 
ανεπτυγμένοι. Το να τοποθετηθεί ένας παιδιατρικός ασθενής σε μια κλασσική σανίδα ακινητοποίησης μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό στο κεφάλι του. 
Η σανίδα Baby Go είναι η μόνη παιδιατρική σανίδα ακινητοποίησης στον κόσμο η οποία προσφέρει 4 διαφορετικά προφίλ τα 
οποία μπορούν να προσαρμοστούν σε βάθος (0 - 25mm), προκειμένου να βελτιστοποιήσει την επανόρθωση της αυχενικής 
ζώνης του παιδιού, αποτρέποντας την επέκταση της κεφαλής και εξασφαλίζοντας την σωστή και ασφαλή θέση της 
σπονδυλικής στήλης με την ευθυγράμμιση των αεραγωγών της αναπνευστικής οδού. 
 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

• Διαστάσεις: 320 x 45 x 1200mm 

• Βάρος: 4 kg 

• Μέγιστο βάρος παιδιατρικού ασθενή: 30kg 

• Χειρολαβές: 10 

• Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -20 έως +60 °C  
 
Η σανίδα ακινητοποίησης Tango, με την επαναστατική της κατασκευή, προσφέρει στον διασώστη την δυνατότητα να έχει 
στην διάθεση του δυο διαφορετικές σανίδες ακινητοποίησης σε μια μόνο συσκευή μειώνοντας την ανάγκη για ελεύθερο χώρο 
στο ασθενοφόρο ή οποιοδήποτε άλλο όχημα μεταφοράς. 
Με τα τέσσερα προφίλ με ρυθμιζόμενο πάχος, η Baby Go, είναι η μόνη παιδιατρική σανίδα ακινητοποίησης η οποία 
προσφέρει μια λύση ακινητοποίησης σε παιδιατρικούς ασθενής κάθε ηλικίας. Κάθε προφίλ υποδεικνύει το ύψος του 
ασθενούς. 
Η σανίδα Tango μαρτυρά την ποιότητα της εταιρίας Spencer. Μια άρτια κατασκευασμένη σανίδα ακινητοποίησης από 
πολυαιθυλένιο η οποία σχεδιάστηκε έτσι ώστε να συνδυάζει ιδανικά ανθεκτικότητα και ευελιξία εξασφαλίζοντας την 
καλύτερη δυνατή ακινητοποίηση. 
Η σανίδα ακινητοποίησης Tango είναι ιδανική για χρήση σε θαλάσσια διάσωση ως πλωτό φορείο, σε ορεινή διάσωση καθώς 
και σε άλλα περιστατικά διάσωσης. Σε συνδυασμό με τους ιμάντες χταπόδι Rock Straps, ενηλίκων και παιδιατρικών, καθώς 
και τον ακινητοποιητή κεφαλής Tango Fix (ο οποίος είναι επίσης 2 σε 1), μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για κάθετη 
ανύψωση κατά την επιχείρηση σε δύσκολες συνθήκες. 
 
Χαρακτηριστικά: 

• Σανίδα ακινητοποίησης 2 σε 1. Ενηλίκων και παιδιατρική. 

• Οι σανίδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα. Την στιγμή που χρησιμοποιείται η παιδιατρική σανίδα Baby Go μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και η Tango για κάποιον ενήλικα ασθενή. 

• Η σανίδα Tango μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε ακινητοποιητή κεφαλής 

• Έχουν ακτινοδιαπερατή κατασκευή. 

• Δεν περιέχουν ραφές και γωνίες έτσι ώστε να είναι εύκολες στον καθαρισμό τους 

• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλους τους τύπους ασθενοφόρου. 
 
23. SPENCER TOTAL Φορείο Διάσωσης τύπου SKED Κίτρινο 
Tο Total είναι το πιo ανθεκτικό, ευπροσάρμοστο και φορητό φορείο διάσωσης τύπου SKED που βρίσκεται στην αγορά. Είναι 
κατασκευασμένο από ανθεκτικό και μεγάλης διάρκειας ζωής πλαστικό υλικό, που έχει υποστεί μία ειδική θερμική 
επεξεργασία για να βελτιωθούν τα χαρακτηριστικά ελαστικότητάς του. 
Είναι επαναστατικό γιατί είναι το μόνο φορείο basket που όταν δεν χρησιμοποιείται αποθηκεύεται μέσα σε μία βολική τσάντα 
που μπορεί να μετατραπεί σε σακίδιο. Εγγυάται μία σημαντική ακινητοποίηση, προστασία και ασφάλεια του ασθενή. 
Αντικαθιστά τα παραδοσιακά φορεία διάσωσης ή basket και εγγυάται άριστες αποδόσεις. Χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο. 





  

Το φορείο περισυλλογής Total, έχει δοκιμαστεί αυστηρά για να ικανοποιηθούν όλες οι απαιτήσεις ακόμα και οι πιο 
εξαιρετικές. Ειδικά κατάλληλο στη διάσωση σε μικρούς χώρους και σε δύσκολες συνθήκες. Λόγω της συμπαγής μορφής του, 
της λειτουργικότητας και της διάρκειας ζωής του χρησιμοποιείται από: 
 

• Πυροσβέστες 

• Ένοπλες Δυνάμεις 

• Πολεμική Ναυτιλία 

• Διασώστες βουνού 

• Διασώστες νερού 

• Ορυχεία 

• Νταμάρια 

• Εργοτάξια 

• Βιομηχανίες 
 
Το σύστημα Total αποτελείται από: 
 

• φορείο Total 

• ζώνες συρσίματος ή ανύψωσης 

• ένα σύστημα ζωνών για την συναρμολόγηση του φορείου και για να διπλωθεί πριν να αποθηκευτεί στη τσάντα 

• σύστημα επιπλέον λαβές για τη μεταφορά υπέρβαρων ασθενών από τέσσερις ή οκτώ διασώστες 

• αυτόματος γάντζος για την ανύψωση 

• δέσιμο για τη ανύψωση από νάϋλον σχοινί 

• τσάντα μεταφοράς κατασκευασμένη από νάϋλον Ripstop 
 
Η τσάντα έχει τρία διαμερίσματα που αναγνωρίζονται εύκολα: ένα για το φορείο Total, ένα για τα εξαρτήματα και ένα για να 
συγκρατεί τα άλλα εργαλεία που είναι απαραίτητα για μία σωστή ακινητοποίηση. Συμπεριλαμβάνει μία βολική λαβή 
μεταφοράς και ιμάντες ώμου επενδυμένοι με κλειστών κυττάρων αφρώδες υλικό. Η ευστροφία του Total εκφράζεται και στις 
μεθόδους τοποθέτησης: ο ασθενής μπορεί να τοποθετηθεί στο φορείο ή με το σύστημα log roll ή με το σύστημα ολίσθηση. 
 

• Διαστάσεις: 970 x 3 x h2430 mm 

• Βάρος: 6 kg 
 
24. SPENCER TWIN SHELL Διαιρούμενο Φορείο Τύπου Καλάθι 
Το φορείου τύπου καλάθι (basket) της εταιρίας SPENCER είναι ειδικά μελετημένο να αντιμετωπίζει τις πιο δύσκολες και 
απαιτητικές καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Είναι ιδανικό για διασωστικές επιχειρήσεις σε ορυχεία, σε βουνά και σε 
υδάτινα περιβάλλοντα. Χάρις την στιβαρή του κατασκευή αλλά και την προσαρμοστικότητα του σε όλα τα περιβάλλοντα και 
υψόμετρα είναι ένα απαραίτητο εργαλείο σε κάθε περίσταση που ένα αξιόπιστο και ασφαλές φορείο είναι αναγκαίο. 
Έχει χρησιμοποιηθεί κατά την κατασκευή του μια επαναστατική τεχνική η οποία εγγυάται ομοιόμορφο πάχος καθ’ όλο το 
μήκος του φορείου. Το περίβλημα του είναι κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας και ενώνεται με ένα 
πλαίσιο από αλουμίνιο το οποίο εξασφαλίζει την αντοχή και την ανθεκτικότητα του. 
Οι χειρολαβές για την μεταφορά ασθενή, οι οποίες είναι μέρος της κατασκευής του φορείου, είναι τοποθετημένες 
περιμετρικά του, ενώ οι οπές για τη στερέωση ιμάντων ανύψωσης είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Στο εσωτερικό του 
φορείου υπάρχει ένα αφαιρούμενο ιμάτιο κατασκευασμένο από EPDM, το οποίο το καθιστά αδιαπέραστο τόσο από αίμα 
όσο και από νερό. Η χρήση του υψηλού σε πυκνότητα πολυαιθυλενίου στο φορείο εγγυάται όχι μόνο ότι είναι άθραυστο 
άλλα και εύκολο στην αποστείρωση του. 
Τέλος, η εσωτερική μορφή του κελύφους είναι τέτοια ώστε να μπορούν να τοποθετούνται με ασφάλεια όλες οι σανίδες 
ακινητοποίησης και τα στρώματα κενού, ενώ η βάση του φορείου διαθέτει ειδικές ράγες για τη βελτίωση της ολίσθησης 
στις ανώμαλες επιφάνειες.  
To Twin Shell παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά με το φορείο Shell με τη μόνη διαφορά ότι χωρίζεται στα δύο εγκαρσίως 
για την καλύτερη μεταφορά και αποθήκευση του. Η τέλεια συνένωση των δύο τμημάτων επιτυγχάνεται με τη βοήθεια 
τεσσάρων νάυλον κώνων και ενός συστήματος ασφάλειας που προστατεύεται από μια προεξοχή τοποθετημένη στο 
καλούπι, που έχει παρεμβληθεί.Χ 
Χαρακτηριστικά: 

• Σκοινί από νάιλον περιμετρικά του φορείου 

• Τρείς ιμάντες περίδεσης 50 mm με κλιπ ταχείας απελευθέρωσης. 

• Αδιάβροχο ιμάτιο στο εσωτερικό του φορείου 

https://en.wikipedia.org/wiki/EPDM_rubber




  

• Υποπόδιο το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με το ύψος του ασθενή 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

• Μήκος: 2140 mm 

• Μήκος χωρισμένο στα δύο: 1180 mm 

• Πλάτος: 650 mm 

• Ύψος: 190 mm 

• Μέγιστο μεταφερόμενο βάρος: 280 kg 

• Βάρος: 14,8 kg 
 
25. TEE-UU RESCUE LOOP Ιμάντας Θηλιά Διάσωσης 180cm 
Μια σωτήρια λύση για κάθε διασώστη - πυροσβέστη που εργάζεται με ή χωρίς αναπνευστική συσκευή ή άλλο εξοπλισμό. Ο 
ιμάντας - θηλιά διάσωσης (RESCUE LOOP Rescue Sling) είναι προτεινόμενος για σύνδεση σε κρίκο ασφαλείας κατά την 
διάρκεια εργασιών διάσωσης. 
  
Είναι σύμφωνος με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς: 
 

• EN 354: PFPE - lanyard 

• EN 566: mountaineering equipment - slings 

• EN 795: PFPE – anchor device type B 
  
Είναι πιστοποιημένος για φορτίο αστοχίας έως 22 ΚΝ όταν κάποιοι ιμάντες που χρησιμοποιούνται έχουν αντίστοιχη 
ονομαστική αντοχή στα 3 ΚΝ (300 kgr). Σε ακραίες συνθήκες διάσωσης η αντοχή του ιμάντα θηλιά RESCUE LOOP μπορεί να 
αποδειχθεί σωτήρια! 
Ο Ιμάντας rescue loop έχει και πληθώρα άλλων εφαρμογών 
 

• Βοήθεια για την ασφαλή μεταφορά τραυματισμένων ατόμων από επικίνδυνη περιοχή 

• Ζώνη έκτακτης ανάγκης για κάποιο τραυματισμένο άτομο ή για τον ίδιο τον διασώστη 

• Ανοιγμα πορτών και έλεγχος φλεγόμενων δωματίων: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα πόρτας (βλέπε Photo) 
καθώς και την σύνδεση των μελών μιας ομάδας διάσωσης κατά την είσοδο σε φλεγόμενους χώρους. Η μια άκρη μπορεί να 
πιαστεί στην ζώνη ενός πυροσβέστη με ένα HMX Carabiner και η άλλη να κρατιέται από τον αρχηγό ομάδας. Έτσι υπάρχει 
πάντα σύνδεση κατά την έρευνα και πρόσθετη ασφάλεια στους πυροσβέστες.  

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αρκετές τεχνικές ανοίγματος και κλεισίματος πορτών δωματίων κατά την πυρκαγιά και 
εργασιών με ακροφύσια. 
 
Χαρακτηριστικά: 

• Ισχύς αντοχής: 22 kN 

• Υλικό κατασκευής: Polyester 

• Σύμφωνος με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς EN 354, EN 566, EN 795B 

• Μέγιστη διάρκεια ζωής ιμάντα: 12 χρόνια 

• Μέγιστη διάρκεια λειτουργίας ιμάντα: 10 χρόνια 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Διαστάσεις: 

• Μήκος: 180cm 

• Πλάτος: 20mm 

• Βάρος: 0,17 kg 

• Υλικό: 100% πολυεστέρας, όχι πυρίμαχο 
 
26. Αποστειρωμένος Αιμορραγικός Επίδεσμος Medium Νο1 - 12 x 10 cm 

Οι αιμοραγγικοί επίδεσμοι είναι σχεδιασμένοι για την φροντίδα σοβαρών τραυμάτων όπου το θύμα υποφέρει 

από βαριά απώλεια αίματος. Αυτοί οι επίδεσμοι αποτελούνται από ένα παχύ επίθεμα προσκολλημένο πάνω σε έναν ελαστικό 
επίδεσμο ο οποίος επιτρέπει να εφαρμοστεί πίεση πάνω στο τραύμα την ίδια στιγμή που κρατά σταθερά το επίθεμα στην 
θέση του. 
Όταν ένα θύμα υποφέρει από βαριά απώλεια αίματος είναι σημαντικό να μπορεί να εφαρμοστεί το σωστό επίθεμα πάνω στο 
τραύμα γρήγορα έτσι ώστε να μειώσει την πιθανότητα το θύμα να πάθει σοκ. 





  

Σχεδιασμένα για χρήση από διασώστες, paramedics και προσωπικό έκτακτης ανάγκης, αυτός ο αποστειρωμένος αιμοστατικός 
επίδεσμος είναι τυλιγμένος με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να βγει γρήγορα και εύκολα από την συσκευασία. Το κύριο 
χαρακτηριστικό είναι το πρόσθετο πάχος του απορροφητικού επιθέματος σε σύγκριση με τους απλούς επιδέσμους. Αυτά τα 
χαρακτηριστικά τον καθιστούν ιδανικό ακόμη και όταν πρέπει ο χρήστης να περιποιηθεί ένα σχετικά μεγάλο τραύμα. 
 
Χαρακτηριστικά: 
 

• Ισχυρό απορροφητικό επίθεμα 

• Έχει την ιδιότητα το επίθεμα να μην κολλά πάνω στο τραύμα και να είναι εύκολη η αφαίρεση του 

• Είναι συδιασμός ελαστικού επιδέσμου με αιμοστατικό επίθεμα για άμεση τοποθέτηση 

• Κατασκευασμένο με τις υψηλότερες προδιαγραφές 

• Χρησιμοποιείται στα ασθενοφόρα της Μεγάλης Βρετανίας ως το απόλυτο επίθεμα τραυμάτων Α' Βοηθειών 

• Ιδανικό για τραύματα μεγάλης επιφάνειας με εκκρίσεις 

• Ερμητικά και στεγανά κλειστός για μεγάλη διάρκεια αποθήκευσης 

• Διαστάσεις επιθέματος 12 Χ 10 cm 
 
27. Αποστειρωμένος Αιμορραγικός Επίδεσμος XLarge Νο3 - 28 x 20 cm 
Οι αιμορραγικοί επίδεσμοι είναι σχεδιασμένοι για την φροντίδα σοβαρών τραυμάτων όπου το θύμα υποφέρει από βαριά 
απώλεια αίματος. Αυτοί οι επίδεσμοι αποτελούνται από ένα παχύ επίθεμα προσκολλημένο πάνω σε έναν ελαστικό επίδεσμο 
ο οποίος επιτρέπει να εφαρμοστεί πίεση πάνω στο τραύμα την ίδια στιγμή που κρατά σταθερά το επίθεμα στην θέση του. 
Όταν ένα θύμα υποφέρει από βαριά απώλεια αίματος είναι σημαντικό να μπορεί να εφαρμοστεί το σωστό επίθεμα πάνω στο 
τραύμα γρήγορα έτσι ώστε να μειώσει την πιθανότητα το θύμα να πάθει σοκ. 
Σχεδιασμένα για χρήση από διασώστες, paramedics και προσωπικό έκτακτης ανάγκης, αυτός ο αποστειρωμένος αιμοστατικός 
επίδεσμος είναι τυλιγμένος με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να βγει γρήγορα και εύκολα από την συσκευασία. Το κύριο 
χαρακτηριστικό είναι το πρόσθετο πάχος του απορροφητικού επιθέματος σε σύγκριση με τους απλούς επιδέσμους. Αυτά τα 
χαρακτηριστικά τον καθιστούν ιδανικό ακόμη και όταν πρέπει ο χρήστης να περιποιηθεί ένα σχετικά μεγάλο τραύμα. 
 
Χαρακτηριστικά: 
 

• Ισχυρό απορροφητικό επίθεμα 

• Έχει την ιδιότητα το επίθεμα να μην κολλά πάνω στο τραύμα και να είναι εύκολη η αφαίρεση του 

• Είναι συδιασμός ελαστικού επιδέσμου με αιμοστατικό επίθεμα για άμεση τοποθέτηση 

• Κατασκευασμένο με τις υψηλότερες προδιαγραφές 

• Χρησιμοποιείται στα ασθενοφόρα της Μεγάλης Βρετανίας ως το απόλυτο επίθεμα τραυμάτων Α' Βοηθειών 

• Ιδανικό για τραύματα μεγάλης επιφάνειας με εκκρίσεις 

• Ερμητικά και στεγανά κλειστός για μεγάλη διάρκεια αποθήκευσης 

• Διαστάσεις επιθέματος 28 Χ 20 cm 
 
28. Αυχενικό Κολάρο Ρυθμιζόμενο  - Ενηλίκων 
Τα αυχενικά κολάρα NeckLite, της εταιρείας PerSys Medical, είναι κατασκευασμένα από εύπλαστο υλικό αποτελούμενα από 
μαλακό αλουμίνιο που στεγάζεται σε αφρό PU υψηλής πυκνότητας. 
Ο εύπλαστος σχεδιασμός τους σημαίνει ότι μπορούν να διπλωθούν ή να τυλιχτούν, επιτρέποντας τη συμπαγή αποθήκευση 
σε σακίδια, κιτ και στενές τσέπες. 
Μια σειρά από μικρές, εύπλαστες γλωττίδες τοποθετημένες κάτω από το πηγούνι προσαρμόζονται στα μοναδικά 
χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς. Μόλις εφαρμοστεί και ρυθμιστεί, η συσκευή δημιουργεί ένα άκαμπτο καλούπι, 
σταθεροποιώντας με ασφάλεια τον λαιμό. 
 
Χαρακτηριστικά: 
 

• Μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια σε ασθενείς που η στάση του σώματος τους είναι περίεργη και δύσκολη για 
τοποθέτηση κολάρου. 

• Αυχενική σταθεροποίηση για απεγκλωβισμό και αποκατάσταση. 

• Το μεγάλο άνοιγμα στο ύψος της τραχείας επιτρέπει τη βέλτιστη οπτική επαφή. 

• Βοηθούν στη μείωση της πλευρικής κίνησης. 

• Ελλειπτικό άνοιγμα στο πίσω μέρος της συσκευής για οποιαδήποτε αναγκαία οπτική επαφή. 

• Αναδιπλούμενα και εύπλαστα πριν και μετά την εφαρμογή. 





  

• Χωρίς λατέξ. 

• Χωρίς δυνατότητα αποστείρωσης μετά από χρήση 

• Αντινοδιαπερατά. 

• Χωράνε στις περισσότερες τσάντες/θήκες συλλογών Α' Βοηθειών. 
 
Μέγεθος ενηλίκων, χρώματος κίτρινου. 
 
29. Αυχενικό Κολάρο Ρυθμιζόμενο  - Παιδιατρικό 
Αυχενικό κολάρο ρυθμιζόμενο παιδιατρικό, που προσφέρει τη δυνατότητα πληθώρας ρυθμίσεων. Διαθέτει ειδικούς 
ρυθμιστές που καθιστούν την τοποθέτησή του εύκολη και γρήγορη. Προσφέρει επίσης 3 ακόμα σταθερές προκαθορισμένες 
ρυθμίσεις ειδικές για παιδί (pedi, midi και mini). 
Το αυχενικό κολάρο ρυθμιζόμενο παιδιατρικό παρέχει απόλυτη ακινητοποίηση του αυχένα και η κατασκευή του επιτρέπει τη 
χρήση του ακόμα και σε περιβάλλον αξονικού ή μαγνητικού τομογράφου. 
Στο κέντρο του κολάρου υπάρχει ειδική τρύπα για άμεση οπτική επαφή με την τραχεία. 
 
30. Πακέτο Εκπαιδευτή Α' Βοηθειών Prestan Ενήλικα Jaw Thrust 
Ένα ιδανικό πακέτο για αυτούς που εκτός από την βασική εκπαίδευση Α' Βοηθειών θέλουν να διδάξουν στους μαθητές τους 
την τεχνική ακινητοποίησης κεφαλής Jaw Thrust. 
 
Το πακέτο περιλαμβάνει: 
 

• 1x Prestan Jaw Thrust Εκπαιδευτικό Πρόπλασμα Ενήλικα με LED Μετρονόμο & Τσάντα Μεταφοράς 

• 1x Εκπαιδευτικός Απινιδωτής UNIVERSAL TRAINER AED UNIT με 2 Ζεύγη Ηλεκτροδίων (1x Ενηλίκων + 1x Παιδικό) 

• 25x Μάσκες Προσώπου Τεχνητής Αναπνοής για Πρόπλασμα Ενήλικα 
 
31. Παλμικό Οξύμετρο Δαχτύλου Choicemmed MD300 C19 
Το παλμικό οξύμετρο δακτύλου OxyWatch ChoiseMMed MD300 C19 έχει σχεδιαστεί για να είναι μια έξυπνη και αξιόπιστη 
λύση για γρήγορες και φορητές ακριβής μετρήσεις του κορεσμού οξυγόνου και του καρδιακού παλμού. 
Ως μικρή, συμπαγής και αξιόπιστη συσκευή παρακολούθησης, το παλμικό οξύμετρο δακτύλου χρησιμοποιείται σε 
διαφορετικούς τομείς τις υγείας (νοσοκομεία, ιδιωτικά ιατρεία, προνοσοκομειακή φροντίδα, Α’ Βοήθειες). Το παλμικό 
οξύμετρο δακτύλου είναι κατάλληλο τόσο για ενήλικές όσο και για παιδιά. 
 
Πλεονεκτήματα: 
 

• Απλή και άνετη λειτουργία 

• Εύκολα αναγνώσιμο στο σκοτάδι χάρις την φωτεινή οθόνη του 

• Γρήγορη και ακριβής μέτρηση 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 

• Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος μπαταρίας 

• Μεγάλης ακριβείας 

• Εύκολο στη χρήση: τοποθετήστε το στο δάχτυλο σας και πατάτε άπλα ένα κουμπί 

• Γρήγορη απεικόνιση των μετρήσεων 

• Εύρος μέτρησης κορεσμού: 0-100% (ακρίβεια ± 2% σε> 70%). 

• Εύρος μέτρησης καρδιακών παλμών: 30-235bpm, Ακρίβεια: ±2bpm σε> 100bmp 

• Οθόνη τεχνολογίας LED 

• Γραφική απεικόνιση των καρδιακών χτύπων 

• Γραφική απεικόνιση κυματομορφής spo2. 

• Λειτουργεί με 2 μπαταρίες AAA επαρκείς για 30 ώρες συνεχούς λειτουργίας 

• Ένδειξη κατάστασης μπαταριών 

• Αυτόματη λειτουργία απενεργοποίησης μετά από 8 δευτερόλεπτα χωρίς σήμα. 

• Με λεία πλαστική επιφάνεια για να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται εύκολα 

• Περιλαμβάνει 2 μπαταρίες AAA 

• Εύκολα αποσπώμενο λουρί λαιμού 

• 2 χρόνια εγγύηση (η εγγύηση δεν περιλαμβάνει θραύση ή φθορά της συσκευής, των εξαρτημάτων ή των μπαταριών) 

https://www.firstaidshop.gr/prestan-jaw-thrust-ekpaideytiko-proplasma-enilika-me-led-metronomo-and-tsanta-metaforas-el.html
https://www.firstaidshop.gr/aed-trainer-xft-120c.html
https://www.firstaidshop.gr/prestan-maskes-anapnohs-enilika.html




  

 
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 
 

• Παλμικό οξύμετρο δακτύλου OxyWatch ChoiseMMed MD300C19 

• Ιμάντας ανάρτησης 

• 2x μπαταρίες ΑΑΑ 

• Οδηγίες χρήσης (Ελληνικά – Αγγλικά) 
 
32. Προστατευτικό Καλύπτρo Οφθαλμού 
Το προστατευτικό κάλυπτρο οφθαλμού είναι ένα εύπλαστο και ελαφρύ διάτρητό μεταλλικό προστατευτικό που τοποθετείται 
συχνά πάνω σε τραυματισμένο ή μετεγχειρητικό μάτι. Το λευκό προστατευτικό κάλυμμα υφάσματος βελτιώνει την άνεση του 
χρήστη. 
Παρακάτω οι οδηγίες του TCCC όπως γράφτηκαν για την Tactical Field Care, σχετικά με το διεισδυτικό τραύμα οφθαλμών: 
Εάν παρατηρήσετε ή υποψιάζεστε ότι υπάρχει διεισδυτικό τραύμα οφθαλμών: 
 

1. Πραγματοποιήστε έναν γρήγορο έλεγχο του πεδίου οπτικής οξύτητας. 
2. Καλύψτε το μάτι με ένα σκληρό κάλυπτρο οφθαλμών (ΟΧΙ ένα πιεστικό επίθεμα). 

 
Χαρακτηριστικά: 
 

• Ελαφρύ 1060 αλουμίνιο 

• Διάτρητο κυρτό κάλυπτρο ματιών με σχισμές 

• Διαστάσεις: 7,5 x 6 x 0,5 cm 

• Βάρος: 5,7 gr 
 
33. Σύστημα Ακινητοποίησης Κεφαλής Φορείου Μεταφοράς - Πορτοκαλί 
Ιδανικό για ακινητοποίηση κεφαλής. Το Super μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σανίδα ακινητοποίησης και φορείο 
σκούπα (pick up). Είναι κατασκευασμένο από υψηλής πυκνότητας αφρώδες υλικό, καλυμμένο με αδιάβροχο υλικό. 
 
Χαρακτηριστικά: 
 

• Εύκολο στην χρήση 

• Πλενόμενο και αποθηκεύεται εύκολα 

• Το στήριγμα κεφαλής έχει ανατομικό σχήμα και προσφέρει σταθερότητα και άνεση 

• Η θέση του στηρίγματος κεφαλής μπορεί να ρυθμιστεί χάρη στην υψηλής αντοχής ταινίας από Velcro® 

• Οι ιμάντες του ακινητοποιητή κεφαλής είναι κατασκευασμένοι από πολυπροπυλένιο και είναι ενισχυμένοι στο σημείο όπου 
έρχονται σε επαφή με το πρόσωπο του ασθενή 

• Η τοποθέτηση της βάσης είναι εύκολη, χάρη στην σταθεροποίηση με Velcro® που υπάρχει στο κάτω μέρος της βάσης 

• Η βάση είναι ενισχυμένη στις περιοχές που είναι πιο εκτεθειμένες στην χρήση 

• Το πλάγιο σχήμα διευκολύνει την σταθεροποίησητων ιμάντων του προσκέφαλου και του πηγουνιού 

• Η εξαιρετική ελαστικότητα εγγυάται τη μέγιστη απορρόφηση κραδασμών 

• Το πάχος του κεντρικού σημείου έχει αυξηθεί για να προσφέρει άνεση στον ασθενή 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 

• Βάρος: 1 kg 

• NATO STOCK NUMBER (NSN) 6530-15-150-7524 
 
34. Ψηφιακό Θερμόμετρο Υπέρυθρων FI01 
Ψηφιακό Θερμόμετρο Υπερύθρων FI01 με εργονομικό σχεδιασμό. Είναι ιδανικό για την ακριβή μέτρηση της θερμοκρασίας 
του ανθρώπινου σώματος, του περιβάλλοντος αλλά και των αντικειμένων χωρίς επαφή. 
Το ψηφιακό θερμόμετρο υπερύθρων FI01 είναι ιδανικό για τη μέτρηση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της νύχτας χάρις 
τη φωτιζόμενη οθόνη υγρών κρυστάλλων. Μπορούν να διαβάσουν ακόμη και άτομα μεγάλης ηλικίας διότι διαθέτει μεγάλα 
ψηφία υψηλής ευκρίνειας. 
Η μέτρηση μπορεί να γίνει γρήγορα σε λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο με το απλό πάτημα ενός κουμπιού. 
 





  

Χαρακτηριστικά: 

• Πολλαπλών χρήσεων: όχι μόνο θερμοκρασία σώματος, αλλά και μετρά θερμοκρασίες επιφανειών και αντικειμένων όπως 
γάλα, τροφές, νερό για μπάνιο κλπ. 

• Εύρος μετρήσεων: 

• Ανθρώπινο σώμα: 32 oC - 42.9 oC 

• Αντικείμενα: 0oC - 100oC 

• Γρήγορο και με ακρίβεια: Μέτρηση σε λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο 

• Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 20 δευτερόλεπτα 

• Αποθηκεύει 32 μετρήσεις 

• Η οθόνη αλλάζει χρώμα ανάλογα με τη θερμοκρασία μέτρησης 

• Πράσινο: 34-37.3℃/ 93.2-99.1℉(Φυσιολογική θερμοκρασία) 

• Κίτρινο: 37.4-38.0℃/ 99.3-100.4℉(Ελάχιστος πυρετός) 

• Κόκκινο: 38.1-39.1℃/ 100.6-109.2℉(Πυρετός) 

• Απόσταση μέτρησης: 3-5cm 

• Τροφοδοσία: DC 3V  2 X AA Batteries (Περιλαμβάνονται) 

• Διαστάσεις: Περίπου 150*95*44mm 

• Βάρος: Περίπου 150g 
 
35. Φιάλη Ο2 με μανόμετρο και μειωτήρα 
Φιάλη Ο2 έως 3 λίτρα με μανόμετρο και μειωτήρα. 
 
36. MINITUBE Μικρή Τσάντα Μεταφοράς Ο2 
Η τσάντα MINI TUBE’S, της εταιρείας Elite Bags, είναι σχεδιασμένη να κρατάει φιάλες οξυγόνου έως 3 λίτρα με τον μετρητή 
ροής. Είναι μια πολύλειτουργική τσάντα που επιτρέπει στον χρήστη να την μεταφέρει ως τσάντα πλάτης αλλά και ως τσάντα 
ώμου. Επίσης, ο εργονομικός σχεδιασμός επιτρέπει την αποθήκευση της τόσο οριζόντια όσο και κάθετα. Το μικρό της μέγεθος 
την καθιστά ιδανική για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και διάσωσης. 
Χαρακτηριστικά: 

• Προσαρμόσιμοι ιμάντες για μεταφορά ως χειρολαβή ή ως τσάντα ώμου. Μπορούν ακόμη να προσαρμοστούν για μεταφορά 
ως τσάντα πλάτης. 

• Αντανακλαστική χειρολαβή στο επάνω μέρος της τσάντας για ευκολότερη κάθετη μεταφορά. 

• Αντανακλαστική λωρίδα γύρο από την τσάντα για εύκολη και γρήγορη αναγνώριση μέρα και νύχτα 

• Διάφανο τοίχωμα που επιτρέπει τον έλεγχο της ροής του οξυγόνου ανα πάσα στιγμή. 

• Μπροστινή πλευρά με σύστημα molle που επιτρέπει την προσαρμογή επιπλέον εξοπλισμού ή μικρής θήκης. 

• Μεταλλικός μεγάλος δακτύλιος για έξοδο του σωλήνα παροχής οξυγόνου. 

• Ενισχυμένος πάτος με αντιολισθητικό και αδιάβροχο υλικό 

• Δυο ιμάντες στην βάση για προσαρμογή του συστήματος μεταφοράς CARRY’S σε οριζόντια διάταξης. 

• Κρίκοι τύπου D στο επάνω μέρος για προσαρμογή και στερέωση της τσάντας σε όχημα 

• Πλήρως ενισχυμένο εσωτερικό με υψηλής πυκνότητας EVA που εγγυάται πλήρη προστασία του περιεχομένου. 

• Ανθεκτικές χειρολαβές υψηλής αντοχής. 

• Εσωτερικοί αφαιρούμενοι ιμάντες και ρυθμιζόμενες στην περίμετρο της φιάλης, εξασφαλίζοντας την τέλεια στερέωση της. 

• Δύο εσωτερικές διχτυωτές τσέπες με φερμουάρ για τον διαχωρισμό υλικών και ιατρικών συσκευών. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Βάρος: 0.72 kg 

• Διαστάσεις: 46 x 20 x 15 cm 

• Υλικό: 600D POLYESTER 

• Χωρητικότητα (Λίτρα): 10.00 

• Μέγιστο προτεινόμενο βάρος περιεχομένου (Kg): 10.00 
 
 
 
 
 
 
 





  

ΟΜΑΔΑ Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
1. ΣΧΟΙΝΙ STATIC 10.5mm STD 
Ένα εξαιρετικό σχοινί με μικρή επιμήκυνση και μεγάλη στατική αντοχή που προορίζεται κυρίως για εργασίες σε ύψος και 
ασφάλιση ατόμων κοντά σε κάθετα χάσματα. Όσο μεγαλύτερη η διάμετρος τόσο μεγαλύτερη η αντοχή του σχοινιού. 
 
2.ΚΟΡΔ0ΝΕΤΟ 7 MM 
Βοηθητικό κορδονέτο. 
 
3.  ΚΟΡΔΟΝΕΤΟ 6 MM 
Βοηθητικό κορδονέτο. 
 
4. ΜΠΟΤΡΙΕ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ATLAS UNI BLACK ROCK EMPIRE 
Μια πλήρως εξοπλισμένη, άνετη ζώνη εργασίας σχεδιασμένη να είναι ευπροσάρμοστη. Η ζώνη μέσης (Atlas Belt) βασίζεται 
στο καλά αποδεδειγμένο Skill UNI design. 
Με βρόχους 6 γραναζιών και χαλύβδινα δακτύλια τοποθέτησης σύμφωνα με το EN 358. 
Το πρωτοποριακό μπροστινό μέρος της ζώνης μέσης περιλαμβάνει δύο ενισχυμένους υφασμάτινους βρόχους – ένα για το 
καραμπίνερ που συνδέεται με τον ιμάντα των ώμων και ένα ξεχωριστό βρόχο για τον δακτύλιο D, το οποίο χρησιμεύει ως 
σημείο σύνδεσης για τον καταβατήρα (EN 813). 
Χρησιμοποιούνται γρήγορες πόρπες από χάλυβα για τη ρύθμιση του  μεγέθους. Ανθεκτικός ελαστικός  ιμάντας  συνδέει τα 
πόδια με τη ζώνη μέσης στο πίσω μέρος του μποντριέ ρυθμίζεται αυτόματα και εξασφαλίζει τη βέλτιστη τοποθέτηση των 
ποδιών σε σχέση με τη μέση όλη την ώρα (ειδικά στο περπάτημα vs καθίσματος). 
5. ΚΡΑΝΟΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΤΙΤΑΝ (2127) CAMP LARGE 
Το Titan συνδυάζει δύναμη, αντοχή, άνεση και εντυπωσιακή αισθητική σε αντίθεση με οποιοδήποτε άλλο κράνος. Είναι ένα 
αυθεντικό σύστημα ατομικής προστασίας με κέλυφος με έγχυση ABS, ειδικά διαμορφωμένο για βελτιστοποίηση δύναμης και 
αντοχής. 
6. ΓΑΝΤΙΑ ROCKER ΚΟΜΜΕΝΑ ΔΑΧΤΥΛΑ (ZSG002) ROCKEMPIRE 
Half fingered συνθετικά δερμάτινα γάντια με επένδυση και ελαστικό ύφασμα., κατάλληλα για ferrata 
 
Συνθετικό Δέρμα. 
Ενίσχυση του Kevlar. 
Ελαστικά μέρη. 
Σύσφιξη καρπού Velcro. 
Τρύπα στον κάτω καρπό για ευκολότερη χρήση. 
Ιμάντας μεταξύ 3ου και 4ου δακτύλου για ευκολία σάρωσης. 
Προστατευτικές επεκτάσεις πάνω από τις αρθρώσεις των δακτύλων από το σπάσιμο. 
 
7. ΓΑΝΤΙΑ WORKER (ZWG001) ROCKEMPIRE 
Γάντια εργασίας με μαλακό δέρμα, ανθεκτικά και μαλακά ταυτόχρονα, κατάλληλα για εργασία με σχοινί. 
 
Ελαστικά μέρη. 
Σύσφιξη καρπού Velcro. 
Στο κάτω μέρος του καρπού υπάρχει ένα άνοιγμα για ευκολότερο ντύσιμο. 
Μεταξύ του αντίχειρα και του δείκτη και της παλάμης ένα χοντρό στρώμα κατά της τριβής και για μεγαλύτερη αντοχή 
 
8. ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΡ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ CAMP 
Το Atom Lock είναι ένα υψηλής αντοχής καραμπίνερ HMS που έχει σχεδιαστεί για χρήση με συσκευές ασφάλισης και rappell. 
Η μύτη SphereLock συνδυάζεται με ένα μεγάλο άνοιγμα πύλης για να διευκολύνει την χρήση των σχοινιών και των ιμάντων. 
 
9. ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΡ ΑΣΦΑΛΕΙΑ HULK HMS SCREW MADROCK 
Η θερμή σφυρήλατη κατασκευή του Hulk επιτρέπει μειωμένο βάρος διατηρώντας παράλληλα μια από τις υψηλότερες 
ικανότητες θραύσης φορτίου στον κόσμο. Το μεγάλο μέγεθος και το επίσης μεγάλο άνοιγμα της πύλης του εξασφαλίζει υψηλή 
απόδοση και η μύτη Key-Lock επιτρέπει ταχύτερη και χωρίς προβλήματα λειτουργία. 
Βάρος: 79 g 
Κύριος άξονας: 30 kN 
Μικρός άξονας: 10 kN 
Ανοιχτή πύλη: 8 kN 





  

Απόσταση πύλης: 25 mm 
Μήκος: 112 mm 
 
Υλικό: αλουμίνιο 
Πιστοποίηση: CE EN 12275 type K, B, H 
Καυτό σφυρήλατο 
 
Δήλωση συμμόρφωσης: NELSON-2016-9_HULK_ALL.pdf 
 
10. ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΡ ΑΣΦΑΛΕΙΑ OVAL CAMP 

Ένα συμπαγές καραμπίνερ ασφαλείας από κράμα αλουμινίου με εξαιρετική αναλογία αντοχής προς βάρος. 

KN24 

Βάρος 71gr 

 
Βάρος  
Κύριος άξονας: 24ΚΝ 
Μικρός άξονας: 10ΚΝ 
Ανοιχτός μοχλός: 7ΚΝ 
Ανοιχτός μοχλός Μήκος 15ΜΜ Πλάτος:106ΜΜ  
Carabiner 57ΜΜ 
 
11. ΟΚΤΑΡΙ R.E. EIGHT ROCK EMPIRE 
Ένα παραδοσιακό εργαλείο ασφάλισης και ραπέλ, ένα μεγάλης αντοχής οκτάρι. Το ιδανικό του σχήμα και μέγεθος επιτρέπουν 
την κατάβαση με ένα ή δύο σχοινιά. 
 
Διάμετρος σχοινιού 9-11 mm 
Ισχύς 35 kN 
Βάρος 104g 
 
12. ΤΡΟΧΑΛΙΑ JNUS CAMP 
Πολυλειτουργική διπλή τροχαλία υψηλής αντοχής για συστήματα μπλοκαρίσματος και σύνθετων λειτουργιών. 
Διαθέτει μεγάλους τροχούς, ένα κύριο σημείο στερέωσης που μπορεί να φιλοξενήσει τρεις καραμπίνερ, και ένα μεγάλο μπεκ 
με ένα μεγάλο σημείο προσάρτησης κάτω και δύο δευτερεύοντα σημεία σύνδεσης στις πλευρές για σύνδεση, τοποθέτηση 
και σύνδεση συστημάτων σύλληψης προόδου. Για χρήση με σχοινιά έως 16 mm. Προσοχή, ο αυτο-κλειδωμένος κόμβος 
μπορεί να εγκατασταθεί και στις δύο πλευρές και των δύο τροχών. Οι αυτολιπαινόμενοι δακτύλιοι επαρκούν για ελαφριές 
εφαρμογές σε χαμηλή ταχύτητα. Απόδοση: 90%. Σώμα και τροχοί από κράμα αλουμινίου, άξονας από ανοξείδωτο ατσάλι. 
 
Βάρος 400 
Εσωτερική διάμετρος τροχού 49ΜΜ 
Διάμετρος σχοινιού 16ΜΜ 
Μέγιστο φορτίο 2ΚΝ 450LBF 
Μέγιστο φορτίο Σπάσιμο 38 ΚΝ 8543LBF 
ορείχαλκου Υλικό ράβδου 
 
13. ΤΡΟΧΑΛΙΑ NAIAD CAMP 
Διαθέτει έναν μεγάλο τροχό, ένα κύριο σημείο σύνδεσης που μπορεί να φιλοξενήσει τρεις καραμπίνερ, ένα μεγάλο σημείο 
σύνδεσης κάτω και δύο δευτερεύοντα σημεία σύνδεσης στις πλευρές για σύνδεση, τοποθέτηση και σύνδεση συστημάτων 
σύλληψης προόδου. Για χρήση με σχοινιά έως 16 mm. Προσοχή, ο αυτο-κλειδωμένος κόμβος μπορεί να εγκατασταθεί και 
στις δύο πλευρές. Σφραγισμένα ρουλεμάν για υψηλή απόδοση και εντατική χρήση σε υψηλή ταχύτητα. Απόδοση: 97%. Σώμα 
και τροχός από κράμα αλουμινίου, από ανοξείδωτο ατσάλι 
 
Βάρος 300 
Εσωτερική διάμετρος τροχού 49ΜΜ 
Διάμετρος σχοινιού 16ΜΜ 
Μέγιστο φορτίο 5ΚΝ 1124LBF 
Μέγιστο φορτίο Σπάσιμο 46 ΚΝ 10351 LBF 





  

 
14. ΤΡΟΧΑΛΙΑ TETHYS BLACK CAMP  
Για χρήση με σχοινιά έως 13 mm. Προσοχή, ο αυτο-κλειδωμένος κόμβος μπορεί να εγκατασταθεί και στις δύο πλευρές. Οι 
αυτολιπαινόμενοι δακτύλιοι επαρκούν για ελαφριές εφαρμογές σε χαμηλή ταχύτητα. Απόδοση: 80%. Σώμα και τροχός από 
κράμα αλουμινίου, από ανοξείδωτο ατσάλι 
 
Βάρος 100 
Εσωτερική διάμετρος τροχού 28ΜΜ 
Διάμετρος σχοινιού 13ΜΜ 
Μέγιστο φορτίο 2ΚΝ 450LBF 
Μέγιστο φορτίο Σπάσιμο 24 ΚΝ 5396 LBF 
 
15. ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ ASCENDER R ROCKEMPIRE 
Ascender R.E. είναι μια ανύψωση με λαβή σχεδιασμένη για ανάβαση στο σχοινί με ή χωρίς τη χρήση του γύρω εδάφους. 
Το ανατομικό σχήμα της λαβής επιτρέπει την εύκολη πρόσφυση και την διατηρεί παράλληλη προς την κατεύθυνση φόρτωσης. 
Η λαστιχένια λαβή ταιριάζει άνετα στο χέρι σας και θερμικά μονωμένη. 
Το συντηγμένο μάνδαλο έχει ανατομικό σχήμα που επιτρέπει την ασφάλιση του μανδάλου με ελατήριο σε ανοιχτή θέση 
Μια μικρή τρύπα στο κάτω μέρος της λαβής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συνδέσει τα σίδερα αναρρίχησης με λαβίδες. 
Μια δεύτερη μεγαλύτερη τρύπα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση της σφεντόνας. 
 

• Οι εγκοπές στο μάνδαλο αφαιρούν αυτόματα την ανεπιθύμητη βρωμιά που μπορεί να υπάρχει στο σχοινί 

• Δύο ανοίγματα στην κορυφή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ένα καραμπίνερ γύρω από το σχοινί για υψηλότερο 
ασφάλεια 

• Το σώμα του ascender είναι από κράμα αλουμινίου για χαμηλότερο βάρος 

• Το μάνδαλο κλειδώνει με ασφάλεια το σχοινί και εμποδίζει την ανύψωση να κινείται προς την κατεύθυνση φόρτωσης 

• Χρώματα για τη διαφοροποίηση των ανυψωτικών: ανοιχτό γκρι για το αριστερό χέρι, ανοιχτό μπλε για το δεξί χέρι 

• Χρησιμοποιείται με ένα μόνο σχοινί με διάμετρο μεταξύ 8-12 mm 

• Κάθε ανιόν σημειώνεται με έναν μοναδικό αριθμό αναγνώρισης με λέιζερ 
 
Αναβατήρας για σχοινί διαμέτρου 8-12 χιλιοστών, για χρήση με το δεξί χέρι. 
Rope diameter: 8- 12 mm 
 
16. ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ ASCENDER L ROCKEMPIRE 
Ascender R.E. είναι ένας ανυψωτής με λαβή σχεδιασμένη για ανάβαση στο σχοινί με ή χωρίς τη χρήση του γύρω εδάφους. 
Το ανατομικό σχήμα της λαβής επιτρέπει την εύκολη πρόσφυση και την διατηρεί παράλληλη προς την κατεύθυνση φόρτωσης. 
Η λαστιχένια λαβή ταιριάζει άνετα στο χέρι σας και θερμικά μονωμένη. 
Το συντηγμένο μάνδαλο έχει ανατομικό σχήμα που επιτρέπει την ασφάλιση του μανδάλου με ελατήριο σε ανοιχτή θέση 
Μια μικρή τρύπα στο κάτω μέρος της λαβής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συνδέσει σίδερα αναρρίχησης με λαβίδες. Μια 
δεύτερη μεγαλύτερη τρύπα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση της σφεντόνας. 
 

• Οι εγκοπές στο μάνδαλο αφαιρούν αυτόματα την ανεπιθύμητη βρωμιά που μπορεί να υπάρχει στο σχοινί 

• Δύο ανοίγματα στην κορυφή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ένα καραμπίνερ γύρω από το σχοινί για μεγαλύτερη ασφάλεια 

• Το σώμα του ascender είναι από κράμα αλουμινίου για να παρέχει χαμηλότερο βάρος 

• Το μάνδαλο ασφαλίζει με ασφάλεια το σχοινί και εμποδίζει την ανύψωση να κινείται προς την κατεύθυνση φόρτωσης 

• Χρώματα για τη διαφοροποίηση των ανυψωτικών: ανοιχτό γκρι για το αριστερό χέρι, ανοιχτό μπλε για το δεξί χέρι 

• Χρησιμοποιείται με ένα μόνο σχοινί με διάμετρο μεταξύ 8-12 mm 

• Κάθε ανιόν σημειώνεται με έναν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό με λέιζερ 
 
Αναβατήρας για σχοινί διαμέτρου 8-12 χιλιοστών, για χρήση με το αριστερό χέρι. 
Rope diameter: 8- 12 mm 
Weight: 220g 
 
17. ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΟΔΙΟΥ CLIMBNG STEP QB ROCKEMPIRE 
Ρυθμιζόμενος συνδετήρας πλέγματος. 
Χρησιμοποιείται μαζί με ανυψωτικά για ανάβαση. 
Η ελαφριά ατσάλινη πόρπη επιτρέπει γρήγορη και εύκολη ρύθμιση του μήκους 





  

Το ενισχυμένο τμήμα στο κάτω μέρος είναι ανθεκτικό στη φθορά, είναι εύκολο να εντοπιστεί και να τοποθετηθεί τα πόδια 
Προσοχή: Δεν προορίζεται για προστασία, τοποθέτηση ή πτώση! 
 

 
Μήκος 100/150 cm (ελάχιστο / μέγιστο) 
Βάρος 118g 
 
18. OPEN SLING 25mm DOUBLE PA 120cm 

Υλικό Dyneema 
Πλάτος ιμάντα 25 mm 
Μήκος σφενδάμου 120 cm 
Ισχύς 22 kN 
Πρότυπο EN 566 
 
19. OPEN SLING 25mm DOUBLE PA 150cm 
Υλικό PA 
Πλάτος ιμάντα 16 mm 
Μήκος σφενδάμου 31, 60, 80, 120, 150, 180, 240 cm 
Ισχύς 22 kN 
Πρότυπο EN 566 
Βάρος 26g 
 
20. ΚΑΤΑΒΑΤΗΡΑΣ DESCENDER ROCKEMPIRE 
Αυτο-κλειδωμένο φρένο σχεδιασμένο για rappelling. Επιτρέπει πολύ ακριβή έλεγχο της ταχύτητας καθόδου. 
Το σύστημα αυτόματου κλειδώματος λειτουργεί έτσι ώστε το σχοινί να στερεώνεται και να μην επιτρέπει την κίνηση. Για να 
ξεκλειδώσετε, πρέπει να πατήσετε έναν μοχλό. 
Ο ρυθμός καθόδου ελέγχεται από την προς τα κάτω δύναμη που πιέζει το ελεύθερο άκρο του σχοινιού. 
Το φρένο έχει ένα ελατηριωτό μάνδαλο στο πλάι, ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί στο σχοινί, χωρίς να χρειάζεται να το 
αποσυνδέσει από την πλεξούδα. 
Η ανάβαση είναι δυνατή χωρίς αλλαγή της θέσης του φρένου, μόνο με την προσθήκη σκαλοπατιών αναρρίχησης υφασμάτων 
και μιας συσκευής ανόδου όπως φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο. 
Self- locking καταβατήρας ο οποίος επιτρέπει την ακριβή ρύθμιση της ταχύτητας καθόδου. 
Για σχοινί διαμέτρου 10-12 χιλιοστών. 
 

21. ΠΛΑΚΕΤΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ PAW G063CA00 L PETZL 
Για την οργάνωση του ρελέ και τη δημιουργία ενός συστήματος με πολλά σημεία αγκίρωσης. Χρήσιμο στην αναρρίχηση και 
στη δημιουργία τιρολέζικων διαβάσεων. 
 
Περιγραφή 
Για εύκολη οργάνωση του σταθμού εργασίας και δημιουργία συστημάτων πολλαπλών αγκυρίων 
Οι οπές των 19 mm επιτρέπουν στα μανίκια ασφάλισης των περισσότερων καραμπίνερ να περάσουν 
Κατασκευασμένο από αλουμίνιο: εξαιρετική αναλογία αντοχής προς βάρος 
Διατίθεται σε τρία μεγέθη και σε μαύρη έκδοση 
 
Προδιαγραφές 
Υλικό: αλουμίνιο 
Ισχύς θραύσης: 36 kN 
Πιστοποίηση (ες): CE, NFPA 1983 Γενική χρήση 
 
P63 L 
Μέγεθος L 
Χρώματα κίτρινο μαύρο 
Βάρος 350 g 
 
22. ΠΛΑΚΕΤΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ PAW P63 M PETZL 
Για την οργάνωση του ρελέ και τη δημιουργία ενός συστήματος με πολλά σημεία αγκίρωσης. Χρήσιμο στην αναρρίχηση και 
στη δημιουργία τιρολέζικων διαβάσεων. 





  

 
Περιγραφή 
Για εύκολη οργάνωση του σταθμού εργασίας και δημιουργία συστημάτων πολλαπλών αγκυρίων 
Οι οπές των 19 mm επιτρέπουν στα μανίκια ασφάλισης των περισσότερων καραμπίνερ να περάσουν 
Κατασκευασμένο από αλουμίνιο: εξαιρετική αναλογία αντοχής προς βάρος 
Διατίθεται σε τρία μεγέθη και σε μαύρη έκδοση 
Προδιαγραφές 
Υλικό: αλουμίνιο 
Ισχύς θραύσης: 36 kN 
Πιστοποίηση (ες): CE, NFPA 1983 Γενική χρήση 
 
P63 M 
Μέγεθος M 
Χρώματα μπλε 
Βάρος 210 g 
 
23. ΠΛΑΚΕΤΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ PAW G063AA00 S PETZL 
Για την οργάνωση του ρελέ και τη δημιουργία ενός συστήματος με πολλά σημεία αγκίρωσης. Χρήσιμο στην αναρρίχηση και 
στη δημιουργία τιρολέζικων διαβάσεων. 
Περιγραφή 
Για εύκολη οργάνωση του σταθμού εργασίας και δημιουργία συστημάτων πολλαπλών αγκυρίων 
Οι οπές των 19 mm επιτρέπουν τη διέλευση των μανικιών ασφάλισης των περισσότερων καραμπίνερ 
Κατασκευασμένο από αλουμίνιο: εξαιρετική αναλογία αντοχής προς βάρος 
Διατίθεται σε τρία μεγέθη και σε μαύρη έκδοση 
 
Προδιαγραφές 
Υλικό: αλουμίνιο 
Αντοχή θραύσης: 36 kN 
Πιστοποίηση (ες): CE, NFPA 1983  
 
P63 S 
Μέγεθος S 
Χρώματα κόκκινο 
Βάρος 55 g 
 
24. ΙΜΑΝΤΑΣ OPEN 16mm/120cm HUDY 
Ιμάντας αναρρίχησης 120cm. 
Διατίθεται σε διάφορα χρώματα ανάλογα με την διαθεσιμότητα. 
Πιστοποιημένο σύμφωνα με το EN 566, ως μέρος εξοπλισμού αναρρίχησης - σφεντόνα για αθλητική χρήση. 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 16MM 
ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 16MM 
 
Χαρακτηριστικά 
 
Υλικό PA 
Πλάτος ιμάντα 16 mm 
Μήκος σφενδάμου 31, 60, 80, 120 cm 
Ισχύς 22 kN 
Κανονικό EN 566 
Βάρος 26g 
 
25. ΙΜΑΝΤΑΣ OPEN 16mm/180cm HUDY 
Ιμάντας αναρρίχησης ραμμένος. 
Διατίθεται σε διάφορα χρώματα ανάλογα με την διαθεσιμότητα. 
Πιστοποιημένο σύμφωνα με το EN 566, ως μέρος εξοπλισμού αναρρίχησης - σφεντόνα για αθλητική χρήση. 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 16MM 
ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 16MM 





  

Υλικό PA 
Πλάτος ιμάντα 16 mm 
Μήκος σφενδάμου 31, 60, 80, 120, 150, 180 cm 
Ισχύς 22 kN 
Κανονικό EN 566 
Βάρος 26g 
 
26. ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ ΣΤΗΘΟΥΣ (ZWB017) ROCKEMPIRE 
Aναβατήρας στήθους για σχοινιά λεπτής έως μεγάλης διαμέτρου 8mm-13mm. 
Οι οπές προσάρτησης εξασφαλίζουν αποτελεσματική τοποθέτηση κατά την ανάβαση. 
Περιγραφή 
Ένας μεσαίου μεγέθους ανυψωτικός θώρακας που εξασφαλίζει ασφαλή κίνηση στο σχοινί ή κίνηση του σχοινιού μέσω του 
ανυψωτή ακόμη και σε σκληρές συνθήκες. 
Ο ανυψωτής μπορεί να συνδεθεί με τις περισσότερες πλεξούδες σώματος και είναι εύκολο να χειριστεί ακόμα και όταν 
φοράτε γάντια. 
Η αυλάκωση στην πλάκα αντίχειρα του ανιχνευτή παρέχει λειτουργία αυτοκαθαρισμού της πλάκας αντίχειρα και αυξάνει την 
ασφάλεια κατά τη χρήση ακόμη και σε μολυσμένες θέσεις. 
Πιστοποιημένο ως σφιγκτήρας σχοινιού που χρησιμοποιείται με δυναμικά σχοινιά αναρρίχησης ή με βοηθητικά κορδόνια και 
σχοινιά χαμηλής αντοχής με επενδυμένο πυρήνα (EN 567). 
Κάθε ανιχνευτής έχει τον δικό του αριθμό αναγνώρισης στην εντολή παραγωγής. Αυτός ο αριθμός θα βελτιώσει την 
καταγραφή και την επιθεώρηση μεταλλικών προϊόντων κατά τη διάρκεια τακτικών ελέγχων επιθεώρησης. 
 
Διάμετρος σχοινιού 8 - 13 mm 
Υλικό κράμα αλουμινίου 
Μέγιστη. βάρος φορτίου 4 kN 
Πρότυπο EN 567 
Βάρος 161g 
 
27. ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ SET PRO NUTS 5 τεμαχίων CAMP 
Σετ καρυδάκια Pro Nuts, τα οποία καλύπτουν με πέντε μεγέθη μια επαρκή γκάμα, που βοηθά στη μείωση του συνολικού 
βάρους του σετ. 
Μεγέθη 1 – 5. 
Σετ PRO NUT 
Ο καμπύλος σχεδιασμός παρέχει ασφαλείς τοποθετήσεις και εύκολη αφαίρεση 
Τα αυλάκια βοηθούν στη ρύθμιση και την εξαγωγή σε σκληρή πέτρα 
Κεφαλές με χρωματική κωδικοποίηση για ταχύτερη επιλογή 
ΒΑΡΟΣ 
Μέγεθος 1: 12 g, 0,4 oz 
Μέγεθος 2: 20 g, 0,7 ουγκιές 
Μέγεθος 3: 30 g, 1,1 ουγκιές 
Μέγεθος 4: 37 g, 1,3 ουγκιές 
Μέγεθος 5: 41 g, 1,4 ουγκιές 
ΔΙΟΠΤΡΑ 
Αναγνωριστικό: 3101 
Μεγέθη: 1, 2, 3, 4, 5 
 
ΒΑΡΟΣ 
Μέγεθος 1: 12 g, 0,4 oz 
Μέγεθος 2: 20 g, 0,7 ουγκιές 
Μέγεθος 3: 30 g, 1,1 ουγκιές 
Μέγεθος 4: 37 g, 1,3 ουγκιές 
Μέγεθος 5: 41 g, 1,4 ουγκιές 
 
28. ΠΛΑΚΕΤΑ INOX ΓΩΝΙΑ 10mm RAUMER 
Η πλακέτα που έχει γίνει κλασική στον κόσμο της ορειβασίας και της αναρρίχησης. 
Χρησιμοποιείται ευρέως σε σχεδόν κάθε αθλητικό πεδίο  στον κόσμο. 
επιλέγεται για την ανθεκτικότητα, την πρακτικότητά της. 





  

 
Πλάκα που έχει γίνει κλασικό στον κόσμο της ορειβασίας και της αναρρίχησης. Ιδανικό για ορειβασία, ορειβασία και διάσωση. 
Χρησιμοποιείται ευρέως σε σχεδόν κάθε αθλητικό σκάφος στον κόσμο, επιλέγεται για την ανθεκτικότητα, την πρακτικότητά 
του. 
Πλάκα για έλξη πολλαπλών κατευθύνσεων. 
Προσοχή: αυτό το προϊόν δεν είναι πλέον CE αλλά συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 
Για περισσότερες πληροφορίες, κατεβάστε το έγγραφο στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας 
 
 Περιγραφή 
Ευρεία τρύπα που επιτρέπει την εύκολη και ταυτόχρονη εισαγωγή δύο καραμπίνερ 
Επιφάνεια κατασκευασμένη σε αδιαφανές ματ γκρι που κάνει την κρεμάστρα όσο πιο αόρατη γίνεται, μειώνοντας έτσι τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
Χαμηλό κόστος. 
Για να πληροί τις απαιτήσεις του EN 959, η πλάκα πρέπει να χρησιμοποιείται με το Hang Fix 
  
Πιστοποιήσεις 
Συμμορφώνεται με το EN 795: 2012 - Άγκυρες - τύπος Α 
Συμμορφώνεται με το EN 959: 2018 - Άγκυρες ροκ 
UIAA 123 
 
29. ΒΙΣΜΑ INOX 10X86 ΔΙΠΛΗΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ RAUMER 
Βίσμα διπλής εκτόνωσης από ανοξείδωτο ατσάλι 10 mm. 
Ανοξείδωτο μπουλόνι AISI 316L, σχεδιασμένο για αγκύρια αναρρίχησης, ορειβασίας και διάσωσης. 
Πολύ ανθεκτικό και αξιόπιστο, διαθέτει δύο επεκτεινόμενα κολάρα και είναι κατάλληλο για χρήση σε πολλούς τύπους 
πετρωμάτων (συμπαγής ασβεστόλιθος και δολομίτης). 
Μην το χρησιμοποιείτε σε μαλακούς βράχους (όπως ψαμμίτης) ή πολύ σκληρά (όπως χαλαζίτης, γρανίτης). 
Χρησιμοποιείται ευρέως από τους ορειβάτες στην πλειονότητα των αθλητικών βράχων σε όλο τον κόσμο. 
Συνολικό μήκος: διαμέτρου. M10x86 mm. Διπλό μπουλόνι διαστολής. 
Το επεκτεινόμενο κολάρο είναι ένα νέο σχέδιο και έχει βελτιωθεί σημαντικά στην προηγούμενη έκδοση. 
Η φάση σχεδιασμού επικεντρώθηκε στη δημιουργία μιας τεχνολογίας που εξασφαλίζει επέκταση σε αυξημένο αριθμό 
επιφανειών. 
Οι δοκιμές μας δείχνουν ότι αυτός ο στόχος έχει επιτευχθεί. 
Προσοχή: Σε ιδιαίτερα μαλακούς βράχους (όπως ψαμμίτης) δεν συνιστώνται όλα τα μπουλόνια διαστολής - 
συμπεριλαμβανομένου και του δικού μας - λόγω της αναξιόπιστης φύσης του υλικού στήριξης. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνουμε τη χρήση σταθερών αγκυρίων ρητίνης (εποξειδική κόλλα ρητίνης) ή βιδωτών αγκυρίων 
Multi-Monti. 
 
Τεχνικές προδιαγραφές: 
Η πλειονότητα των αγκυρίων μας είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 316L, το οποίο προσφέρει υψηλότερη 
αντίσταση στη θαλάσσια διάβρωση από το προηγούμενο AISI 304. 
Για να επισημάνετε αυτήν τη διαφορά, κάθε άρθρο είναι σφραγισμένο με τα σχετικά σύμβολα. 
Ωστόσο, τα μπουλόνια δεν έχουν μαρκαριστεί ως μια φορά στη θέση τους, τα σύμβολα θα ήταν αόρατα, αντ 'αυτού, έχει 
προστεθεί ένα μικρό κυκλικό κολάρο (δείτε τη φωτογραφία παραπάνω) για να επισημάνετε τη διαφορά μεταξύ των δύο 
μετάλλων. 
Αυτό επιτρέπει την επαλήθευση του τύπου του μπουλονιού που χρησιμοποιείται ανά πάσα στιγμή. 
Υπάρχει επίσης μια «μαρίνα» έκδοση αυτής της άγκυρας που είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στη διάβρωση αλατούχου 
διαλύματος. 
Για να σημειωθεί η διαφορά μεταξύ ανοξείδωτου χάλυβα AISI 316L και της έκδοσης μαρίνας του ίδιου υλικού, όλες οι 
κατάλληλες για τη θάλασσα άγκυρες έχουν επισημανθεί με ένα σύμβολο ψαριού και τα αρχικά "INOX" 
Σημείωση: Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αυτή η επωνυμία δεν χρησιμοποιείται σε μπουλόνια. 
Για τη διαφοροποίηση της θαλάσσιας έκδοσης, καθώς και του προαναφερθέντος κολάρου, υπάρχει ένα μικρό χαραγμένο 
λακκάκι που επιτρέπει την ακριβή αναγνώριση μόλις τοποθετηθεί το μπουλόνι (Δείτε τη φωτογραφία παραπάνω). 
Σας συνιστούμε να διαβάσετε το συνημμένο έγγραφο PDF για μια λεπτομερή εξήγηση των προβλημάτων που παρουσιάζονται 
από τη θαλάσσια διάβρωση. 
Έκδοση MARINA: Art.157M 
 
Βιβλιογραφικές αναφορές: 





  

 
Εκχύλιση R = 21 Kn 
Ακτινικό R = 26 Kn 
Βάρος = 60 g 
Νομοθεσία αναφοράς: 
εγκατάσταση του Hang Fix - (PDF - 340 Kb) 
Hang Fix και EN 959 - (PDF - 49 Kb) 
Ανοξείδωτοι χάλυβες και η διάβρωσή τους - (PDF - 306 Kb) 
 
30. ΒΙΣΜΑ INOX 10X86 ΜΟΝΗΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ RAUMER 
Βίσμα μονής εκτόνωσης από ανοξείδωτο ατσάλι, 10 mm. 
Ανοξείδωτο μπουλόνι AISI 316L, ιδανικό για χρήση σε αγκύρια αναρρίχησης και ορειβασίας. 
Απαιτείται σκληρός συμπαγής βράχος (ασβεστόλιθος, δολομίτης). Μην το χρησιμοποιείτε σε μαλακούς βράχους (όπως 
ψαμμίτης) ή πολύ σκληρά (όπως χαλαζίτης, γρανίτης). 
Πανομοιότυπες προδιαγραφές ως τέχνη. 156 αλλά 20 mm μακρύτερα (M10x86). 
Αυτό επιτρέπει μεγαλύτερη αντίσταση σε μέτρια σκληρό βράχο καθώς η επέκταση πραγματοποιείται σε μεγαλύτερο βάθος. 
Έρχεται με χαμηλότερο κόστος από το άρθρο 155 καθώς διαθέτει ένα μόνο κολάρο επέκτασης. 
Νέος τύπος 
Το επεκτεινόμενο κολάρο είναι ένα νέο σχέδιο και έχει βελτιωθεί σημαντικά από το προηγούμενο εκδοχή. 
Η φάση σχεδιασμού επικεντρώθηκε στη δημιουργία μιας τεχνολογίας που εξασφαλίζει επέκταση σε αυξημένο αριθμό 
επιφανειών. 
Οι δοκιμές μας δείχνουν ότι αυτός ο στόχος έχει επιτευχθεί. 
Προσοχή: Σε ιδιαίτερα μαλακούς βράχους (όπως ψαμμίτης) δεν συνιστώνται όλα τα μπουλόνια διαστολής - 
συμπεριλαμβανομένου και του δικού μας - λόγω της αναξιόπιστης φύσης του υποστηρικτικού υλικού. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνουμε τη χρήση σταθερών αγκυρίων ρητίνης (εποξειδική κόλλα ρητίνης) ή βιδωτών αγκυρίων 
Multi-Monti 
Το υλικό που χρησιμοποιείται στην πλειονότητα των αγκυρίων μας είναι τώρα από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 316L, το οποίο 
προσφέρει υψηλότερη αντοχή στη διάβρωση της θάλασσας από το προηγούμενο AISI 304. 
Για να επισημάνετε αυτήν την αλλαγή, κάθε άρθρο είναι σφραγισμένο με τα σχετικά σύμβολα. 
Ωστόσο, ορισμένα μπουλόνια δεν έχουν χαρακτηριστεί ως μια φορά στη θέση τους, τα σύμβολα θα ήταν αόρατα. Αντ 'αυτού, 
έχει προστεθεί ένα μικρό κυκλικό κολάρο (δείτε τη φωτογραφία παραπάνω) για να επισημάνετε τη διαφορά μεταξύ των δύο 
μετάλλων. 
Αυτό επιτρέπει την επαλήθευση του τύπου του μπουλονιού που χρησιμοποιείται ανά πάσα στιγμή. 
Υπάρχει επίσης μια «μαρίνα» έκδοση αυτής της άγκυρας που είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στη διάβρωση αλατούχου 
διαλύματος. 
Για να σημειωθεί η διαφορά μεταξύ ανοξείδωτου χάλυβα AISI 316L και της έκδοσης μαρίνας του ίδιου υλικού, όλες οι 
κατάλληλες για τη θάλασσα άγκυρες έχουν επισημανθεί με ένα σύμβολο ψαριού και τα αρχικά "INOX". 
Σημείωση: Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αυτή η επωνυμία δεν χρησιμοποιείται σε μπουλόνια. Για τη διαφοροποίηση της 
θαλάσσιας έκδοσης, καθώς και του προαναφερθέντος κολάρου, υπάρχει ένα μικρό χαραγμένο λακκάκι που επιτρέπει την 
ακριβή αναγνώριση μόλις το μπουλόνι είναι στη θέση του. (Δείτε τη φωτογραφία παραπάνω). 
 
31. ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΚΑΡΥΔΙΟΥ CAMP 
Εξολκέας με πλαστική επένδυση στη λαβή. 
Τα εργαλεία καρυδιών σπάνια παίρνουν πολύ σεβασμό, όπως φαίνεται από πολλά μέτρια σχέδια που είναι πολύ ευέλικτα ή 
έχουν κακή εργονομία. Το Nut Key μας είναι μια ξεκάθαρη εξαίρεση με μια λαβή offset που προσφέρει ανώτερη απόσταση 
για ευκολότερο στύψιμο και προεξοχή αντίχειρα για καλύτερο έλεγχο. Η άνεση βελτιώνεται με τις εγκοπές των δακτύλων και 
το ελαστικό επίχρισμα στη λαβή. 
 
Βάρος 59 gr 
 
32. ROCK HAMMER SALEWA 
Το Rock Hammer είναι το ιδανικό σφυρί για άνοιγμα και επανάληψη κλασικών αλπικών και μεγάλων σε ανάπτυγμα 
διαδρομών. Το μακρύ στέλεχος με επένδυση από καουτσούκ ταιριάζει άνετα στο χέρι και προσφέρει εξαιρετικό ζύγισμα σε 
κάθε χτύπημα. 
 
 
 





  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
Στερεώστε τη μύτη για να τραβήξετε τις βίδες 
Καλώδιο για στερέωση σε ζώνη ή συσκευασία 
Χαμηλή δόνηση χάρη στον άξονα πολυαμιδίου 
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
Μήκος: 265 mm 
Βάρος: UNI (580 g) 
Περιγραφή Υλικών: Χάλυβας / Πολυαμίδιο 
 
33. ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ASTRO BLACK DIAMOND 
Αρκετά μικρός αλλά αρκετά φωτεινός για να φωτίσει ένα απρόσμενο ραπέλ ή μιά νυκτερινή πορεία, ο νέος Astro 250 διαθέτει 
ένα ανανεωμένο συμπαγές σώμα που είναι πιο εργονομικό, με χαμηλότερο προφίλ για καλύτερη ισορροπία. Επιπλέον, η 
ανανεωμένη οπτική απόδοση όχι μόνο παρέχει φωτεινότερη δέσμη στα 250 lumens, αλλά και εξοικονομεί διάρκεια ζωής της 
μπαταρίας. 
Αρκετά μικρό για να φέρει την περίπτωσή του, αλλά αρκετά φωτεινό για να φωτίσει τον απρόβλεπτο ραπέλ και τα σκούρα 
μονοπάτια, το νέο Astro 250 διαθέτει ένα ανανεωμένο συμπαγές σώμα που είναι πιο εργονομικό, με χαμηλότερο προφίλ για 
καλύτερη ισορροπία. Επιπλέον, η ανανεωμένη οπτική απόδοση όχι μόνο παρέχει φωτεινότερο φως στα 175 lumens, αλλά και 
εξοικονομεί διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Οι λειτουργίες εξασθένισης και στροβοσκόπιο του Astro σάς επιτρέπουν να 
προσαρμόσετε τον φωτισμό στις ανάγκες σας και το περίβλημα με υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες αποτρέπει τη βροχή 
και το χιόνι. 
250lumens 
Ο συμπαγής σχεδιασμός χαμηλού προφίλ χρησιμοποιεί τρεις μπαταρίες AAA 
Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν πλήρη ισχύ, εξασθένηση και στροβοσκόπιο 
Η μνήμη φωτεινότητας σάς επιτρέπει να ανάβετε και να σβήνετε το φως σε επιλεγμένη φωτεινότητα χωρίς να επιστρέψετε 
στην πλήρη ισχύ 
Αδιάβροχη: αντέχει τη βροχή και το χιόνι από οποιαδήποτε γωνία (IPX 4) 
 
34. ΦΑΚΟΣ NTENSITY LIFESYSTEMS 
Φακός χειρός από ελαφρύ κράμα αλουμινίου με λαμπάκι LED CREE WHTE XP-G 180 lumens μέγιστη φωτιστική ικανότητα και 
διάρκεια ζωής πάνω από 100.000h. Τρεις λειτουργίες, high, low και flashlight με διάρκεια μπαταρίας high 1h, low 40h, 
flashlight 4,3h. Παίρνει μπαταρίες 2ΑΑ. 
Διαστάσεις 158x32x32mm 
Βάρος: 214 gr 
 
35. ΧΑΡΤΗΣ ΣΥΜΗΣ (TERRAIN) 
Ο χάρτης της Σύμης της TERRAIN σε κλίμακα 1:20.000 
 
36. ΠΥΞΙΔΑ EXPLORER (TM004041) TREKMATES 
Πυξίδα χάρτου με χάρακα. Έχει ιμάντα για να κρεμιέται στον λαιμό. Επιπλέον, έχει ενσωματωμένο μεγεθυντικό φακό και 
κλίμακες χαρτών σε χιλιοστόμετρα, 1:50.000 και 1:25.000. Διαθέτει φωτεινά σημεία για νυχτερινή πλοήγηση. 
Βάρος 45gr 
Περιστρεφόμενη στεφάνη με βαθμολόγηση κλήσης δύο μοιρών 
Μεγεθυντικός φακός για να κάνετε σαφέστερες τις λεπτομέρειες του χάρτη 
Κλίμακες Romer 1: 25.000 και 1: 50.000 
Χάρακα εκατοστών 
Φωτεινές ενδείξεις βελόνας για νυχτερινή πλοήγηση 
Κυκλικές και τριγωνικές περικοπές για τη σχεδίαση σημείων προσανατολισμού 
Περιλαμβάνεται κορδόνι λαιμού 
Βάρος: 45g 
 
37. ΠΥΞΙΔΑ SILVA RANGER  TS 
Η διαχρονική σειρά της SILVA, Ranger πέρασε μέσα από μία διαδικασία ανανέωσης των χρωμάτων και των γραφικών της. Και 
μία νέα προσθήκη: το κορδόνι ανάρτησης παρέχει τη δυνατότητα γρήγορης μετατροπής και μέτρησης του μήκους της 
πεζοπορικής διαδρομής που πρόκειται να ακολουθήσουμε (σε κλίμακα 1:50k και 1:25k) 
 





  

Το SILVA Ranger διαθέτει χειρολαβή DryFlex ™ για εύκολο χειρισμό και έρχεται με κλίμακα απόκλισης σε οποιοδήποτε σημείο 
της κάψουλας, μεγεθυντικό φακό και χάρτη πλάκας μέτρησης σε mm και κλίμακες 1: 50.000 και 1: 25.000. Ένα εργαλείο 
παντού για σοβαρούς χρήστες πυξίδας. 
Το κορδόνι είναι μαλακό και λυγισμένο και είναι εύκολο να τοποθετηθεί απευθείας στη διαδρομή σας στο χάρτη. Τα νέα 
γραφικά περιέχουν ένα πιο ξεχωριστό βέλος (Ranger) και επίσης μια πιο σύγχρονη γραμματοσειρά. Τα χρώματα αλλάζουν σε 
πράσινο και μαύρο για να εναρμονιστούν με την άλλη εξωτερική ποικιλία. Αν ψάχνετε για μια βασική αλλά λειτουργική πυξίδα 
για την υπαίθρια περιπέτειά σας, το Ranger πρέπει να είναι η επιλογή σας. Χάρη στον μεγεθυντικό φακό μπορείτε να 
βεβαιωθείτε ότι βλέπετε κάθε λεπτομέρεια στον χάρτη. Η πυξίδα παρατήρησης του καθρέφτη Ranger S πρέπει να είναι η 
επιλογή σας όταν πρέπει να καθορίσετε την κατεύθυνση σε μεγάλες αποστάσεις. Επειδή δεν χρειάζεται να σηκώσετε τα μάτια 
σας από την πυξίδα για να κοιτάξετε στο έδαφος, η κατεύθυνση που καθορίζεται με το SILVA 1-2-3 System® γίνεται πιο 
ακριβής 
 
Συνημμένο 
Αποσπώμενο κορδόνι ασφαλείας 
Προσαρμογή απόκλισης 
Κλίμακα απόκλισης μέσα στην κάψουλα 
Φωτισμός 
Φωτεινές σημάνσεις 
Μεγεθυντικός φακός 
Ναί 
Ζυγός 
1: 25k, 1: 50k, Lanyard; 1:25, / 1:50, mm, ίντσα 
 
38. ΣΑΚΙΔΙΟ VOYACFR 75L 
Η σειρά σακιδίων VOYAGER είναι ιδανική για κάθε είδους εξόρμηση. Διαθέτουν πλήθος από ξεχωριστές, 
εργονομικά τοποθετημένες θήκες, τσέπες κι ένα μεγάλο κεντρικό χώρο. Έτσι κάθε αντικείμενο του 
εξοπλισμού μας, μικρότερο ή μεγαλύτερο, θα βρει τη θέση του. Αδιάβροχο κάλυμμα σε κλειστή θήκη με 
φερμουάρ στο κάτω μέρος του σακιδίου. Διαθέτουν ακόμα θέσεις για πιολέ. Τα σακίδια των 55lt, 65lt 
και 75lt διαθέτουν ρυθμιζόμενη πλάτη. 
ΡΥΘΜΙΖΟΜΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΗ 
ΘΕΣΗ ΠΙΟΛΕ – ΜΠΑΤΟΝ 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 
 
39. ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΑΚΙΔΙΟΥ 60-70L 
Κάλυμμα αδιάβροχο για σακίδιο 60-70 λίτρων. 
 
40. ΣΑΚΙΔΙΟ OFFPIST (P.R.C) 
Σακίδιο κορυφής OFFPIST, με δύο κύριες θήκες, πλαϊνές θήκες για παγούρια, λάστιχο στεραίωσης στην μπροστινη όψη του 
σακιδίου  και ανατομική πλάτη. 
διαθέτει ενσωματωμένο Αδιάβροχο κάλυμμα. 
Ανατομικοί ιμάντες πλάτης εργονομικά σχεδιασμένοι για άνεση και προστασία. 
Ιμάντες με δυνατότητες πρόσδεσης στο ύψος του στήθους για ακόμα μεγαλύτερη σταθερότητα και μείωση της τριβής ενώ 
διαθέτουν ενσωματωμένη σφυρίχτρα. 
Ιμάντας μέσης με μερικό λάστιχο και κλείσιμο με πόρπη για την εύκολη και άμεση σταθεροποίηση του σακιδίου. 
Ενισχυμένη, αεριζόμενη, ανατομική πλάτη για σωστή στήριξη 
Θήκη παγουριού. 
Αδιάβροχο κάλυμμα σακίδιου. 
Αντανακλαστικά σημεία για καλύτερη ορατότητα και ασφάλεια. 
Φερμουάρ υψηλών προδιαγραφών. 
Ειδικά σχεδιασμένο φερμουάρ στην κεντρική θήκη του σακιδίου με υποδοχή για κλείδωμα με λουκέτο. 
 
41. ΣΑΚΙΔΙΟ GLOBE 30 (P.R.C) 
Πολύ ελαφρύ σακίδιο από ύφασμα ripstop με ιμάντα μέσης και στήθους. 
Ιδανικό για ημερήσιες εκδρομές αλλά και σαν σακίδιο κορυφής μιας και είναι πολύ εύκαμπτο ώστε να χωράει μέσα σε 
μεγαλύτερα σακίδια. 
Διαθέτει επίσης αδιάβροχο κάλυμμα. 
Χωρητικότητα: 30 lt. 





  

Y. 50cm |Μ. 30cm |Π. 20cm 
Βάρος: 900 gr 
 
42. ΤΣΑΝΤΑ DUFFEL 70LT 
Ταξιδιωτικός σάκος τύπου DUFFEL κατασκευασμένος από ανθεκτικά υλικά. 

• 1 κεντρική θήκη με μεγάλο φερμουάρ τύπου D για εύκολη και άνετη πρόσβαση στο χώρο του σακιδίου. 

• Προστατευτικό κάλυμμα για προστασία από την βροχή. 

• Δύο εξωτερικοί αφαιρούμενοι ιμάντες πλάτης για εύκολη μεταφορά στα ταξίδια. 

• Χειρολαβές σε κάθε πλευρά του σακιδίου. 

• Εξωτερικοί ιμάντες σύσφιξης για περιορισμό του όγκου του. 

• Δύο εσωτερικές τσέπες στο καπάκι του σακιδίου για διαχωρισμό αντικειμένων καθώς και μία μικρότερη στον κυρίως 

• χώρο για μικροαντικείμενα. 

• Χωρητικότητα: 70 lt. 

• Y. 32cm |Μ. 67cm |Π. 30cm 

• Βάρος: 1,400 gr 
 
 

ΣΥΜΗ, 27-07-2021 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
Μπαλασκάς Ελευθέριος 

Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 
Δ/νση: Σύμη Δωδεκάνησα Τ.Κ: 85600 
Τηλ: 2246360413 
Fax: 2246071386 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

ΟΜΑΔΑ Α: ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. 
 

Α/Α Περιγραφή Αντικειμένου Τεμάχιο Καθαρή Αξία Αξία προ 
ΦΠΑ (13%) 

Αξία προ 
ΦΠΑ (24%) 

1 
Ambu Perfit Ace Αυχενικό Κολάρο 
Ρυθμιζόμενο  - Ενηλίκων 

1 10,90 € 10,90 € 
 

2 
Burncare Επίθεμα Εγκαυμάτων - 10 x 
10 cm 

1 2,70 € 2,70 € 
 

3 
Burncare Υδρογέλη για Εγκαύματα 
σε Μπουκάλι 59ml 

1 4,50 € 4,50 € 
 

4 
Donway Ιμάντας Πολλαπλών 
Χρήσεων 

3 12,50 € 
 

80,70 € 

5 
Elite Bags C2 BAG Τσάντα Α' 
Βοηθειών 

1 80,70 € 
 

84,90 € 

6 
Elite Bags EMERGENCY'S Τσαντάκι 
Μέσης - Κόκκινο 

3 28,30 € 
 

1.169,80 € 

7 
ME-PAD Αυτόματος Απινίδωσης 
(Μενού και Φωνητικές Οδηγίες στα 
Ελληνικά) 

1 1.169,80 € 
 

20,60 € 

8 
MIL-TEC Μικρό Κιτ Αφαίρεσης 
Δηλητηρίου 

2 10,30 € 
 

9,80 € 

9 MIL-TEC Πυξίδα Χάρτη 2 4,90 €  24,30 € 

10 
Norditalia BP-1000 Ψηφιακό 
Πιεσόμετρο Μπράτσου 

1 24,30 € 
 

20,10 € 

11 
Norditalia BP-500 Ψηφιακό 
Πιεσόμετρο Καρπού 

1 20,10 € 
 

80,70 € 

12 
SAM Pelvic Sling II Συσκευή 
Σταθεροποίησης Καταγμάτων 
Λεκάνης 

1 102,85 € 102,85 € 
 

13 
SAM SPLINT Εύπλαστος Νάρθηκας 
Ακινητοποίησης 36" σε Ρολό 

1 11,50 € 11,50 € 
 

14 
SAM SPLINT Σετ 5 τεμαχίων 
Εύπλαστων Ναρθήκων 
Ακινητοποίησης 

1 43,10 € 43,10 € 
 

15 

SP Διασωστική Συσκευή - Γιλέκο 
Απεγκλωβισμού Telford Device με 
Πορτοκαλί Θήκη Μεταφοράς - 
Αποθήκευσης 

2 220,40 € 440,80 € 

 

16 
Special Operation Forces Tactical 
Tourniquet Wide - (SOF®TT-W) - 
Generation 4 - ORANGE 

1 
34,40 € 

 

 
34,40 € 

 

17 
SPENCER ROCK PIN Σανίδα 
Ακινητοποίησης - Πορτοκαλί 

1 261,20 261,20 €  

18 
SPENCER ROCK Σύστημα Ιμάντων 
Ακινητοποίησης Χταπόδι 

2 69,50 € 
 

139,00 € 





  

19 
SPENCER ROCK Σύστημα Ιμάντων 
Ακινητοποίησης Χταπόδι για παιδιά 

1 92,80 € 
 

92,80 € 

20 
SPENCER SUPER Σύστημα 
Ακινητοποίησης Κεφαλής 

1 353,30 € 353,30 € 
 

21 
SPENCER SX-R SCOOP Φορείο Τύπου 
Σκούπα - 3 Λεπίδ 

1 690,40 € 690,40 € 
 

22 
SPENCER TANGO Φορείο 
Μεταφοράς Ακινητοποίησης 
Ενηλίκων και Παιδικό 

1 562,00 € 562,00 € 
 

23 
SPENCER TOTAL Φορείο Διάσωσης 
τύπου SKED Κίτρινο 

1 840,75 € 840,75 € 
 

24 
SPENCER TWIN SHELL Διαιρούμενο 
Φορείο Τύπου Καλάθι 

1 353,30 € 353,30 € 
 

25 
TEE-UU RESCUE LOOP Ιμάντας Θηλιά 
Διάσωσης 180cm 

1 10,55 €  10,55 € 

26 
Αποστειρωμένος Αιμορραγικός 
Επίδεσμος Medium Νο1 - 12 x 10 cm 

2 0,90 € 1,80 € 
 

27 
Αποστειρωμένος Αιμορραγικός 
Επίδεσμος XLarge Νο3 - 28 x 20 cm 

2 1,10 € 2,20 € 
 

28 
Αυχενικό Κολάρο Ρυθμιζόμενο  - 
Ενηλίκων 

2 10,70 € 21,40 € 
 

29 
Αυχενικό Κολάρο Ρυθμιζόμενο  - 
Παιδιατρικό 

2 11,80 € 23,60 € 
 

30 
Πακέτο Εκπαιδευτή Α' Βοηθειών 
Prestan Ενήλικα Jaw Thrust 

1 387,20 €  387,20 € 

31 
Παλμικό Οξύμετρο Δαχτύλου 
Choicemmed MD300 C19 

3 31,50 €  94,50 € 

32 Προστατευτικό Καλύπτρα Οφθαλμού 1 3,65 €  3,65 € 

33 
Σύστημα Ακινητοποίησης Κεφαλής 
Φορείου Μεταφοράς - Πορτοκαλί 

1 140,75 € 140,75 € 
 

34 
Ψηφιακό Θερμόμετρο Υπέρυθρων 
FI01 

3 22,50 € 
 

67,50 € 

35 
Φιάλη Ο2 με μανόμετρο και 
μειωτήρα 

1 177,50 € 
 

177,50 € 

36 
MINITUBE Μικρή Τσάντα 
Μεταφοράς Ο2 

1 52,50 € 
 

52,50 € 

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.619,25 € 2.507,30 € 

ΦΠΑ(13%) 470,50 €  

ΦΠΑ (24%)  601,75 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
4.089,75 € 3.109,05 € 

 

ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.198,80 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





  

ΟΜΑΔΑ Β: ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΠΕΙΓΡΑΦΗ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή Μονάδας 
Μερικό 
Σύνολο 

1. Σχοινί STATIC 10,5mm 
STD TENDON 

ΜΕΤΡΟ 400,00 1,80 720,00 

2.  ΚΟΡΔΟΝΕΤΟ ΤΕΝΤΩΝ 
7mm 

ΜΕΤΡΟ 50,00 0,98 49,00 

3. ΚΟΡΔΟΝΕΤΟ ΤΕΝΤΩΝ 
6mm 

ΜΕΤΡΟ 50,00 0,78 39,00 

4. ΜΠΟΤΡΙΕ ΕΡΓΑΤΙΚΟ 
ATLAS UNI BLACK 
ROCK EMPIRE  

TEM. 6,00 180,00 1.080,00 

5. ΚΡΑΝΟΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ 
ΤΙΤΑΝ (2127) CAMP 
LARGE 

TEM. 10,00 42,00 420,00 

6. ΓΑΝΤΙΑ ROCKER 
ΚΟΜΜΕΝΑ ΔΑΧΤΥΛΑ 
(ZSG002) ROCKEMPIRE 

TEM. 10,00 18,00 180,00 

7. ΓΑΝΤΙΑ WORKER 
(ZWG001) 
ROCKEMPIRE 

TEM. 20,00 22,00 440,00 

8. ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΡ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ 
CAMP  

ΤΕΜ. 20,00 12,50 250,00 

9. ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΡ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ HULK HMS 
SCREW MADROCK 

TEM. 20,00 10,00 200,00 

10. ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΡ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ OVAL CAMP 

TEM. 20,00 11,50 230,00 

11. ΟΚΤΑΡΙ R.E. EIGHT 
ROCK EMPIRE 

TEM. 10,00 10,80 108,00 

12. ΤΡΟΧΑΛΙΑ JNUS CAMP TEM. 6,00 63,00 378,00 

13. ΤΡΟΧΑΛΙΑ NAIAD 
CAMP 

TEM. 10,00 48,50 485,00 

14. ΤΡΟΧΑΛΙΑ TETHYS 
BLACK CAMP 

TEM. 15,00 26,50 397,50 

15.  ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ 
ASCENDER R 
ROCKEMPIRE 

TEM. 6,00 55,00 330,00 

16. ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ 
ASCENDER L 
ROCKEMPIRE 

TEM. 6,00 55,00 330,00 

17. ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΟΔΙΟΥ 
CLIMBNG STEP QB 
ROCKEMPIRE 

TEM. 6,00 11,00 66,00 

18. OPEN SLING 25mm 
DOUBLE PA 120cm 

TEM. 10,00 9,80 98,00 

19. OPEN SLING 25mm 
DOUBLE PA 150cm 

TEM. 10,00 10,90 109,00 

20. ΚΑΤΑΒΑΤΗΡΑΣ 
DESCENDER 
ROCKEMPIRE 

TEM. 6,00 85,50 513,00 

21. ΠΛΑΚΕΤΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 
PAW G063CA00 L 
PETZL 

TEM. 1,00 65,50 65,50 

22. ΠΛΑΚΕΤΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 
PAW P63 M PETZL 

TEM. 1,00 41,50 41,50 

23. ΠΛΑΚΕΤΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 
PAW G063AA00 S 
PETZL 

TEM. 1,00 22,80 22,80 





  

24. ΙΜΑΝΤΑΣ OPEN 
16mm/120cm HUDY 

TEM. 10,00 5,50 55,00 

25. ΙΜΑΝΤΑΣ OPEN 
16mm/180cm HUDY 

TEM. 10,00 7,50 75,00 

26. ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ 
ΣΤΗΘΟΥΣ (ZWB017) 
ROCKEMPIRE 

TEM. 6,00 40,00 240,00 

27. ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ SET PRO 
NUTS 5 τεμαχίων 
CAMP 

TEM. 1,00 46,00 46,00 

28. ΠΛΑΚΕΤΑ INOX ΓΩΝΙΑ 
10mm RAUMER 

TEM. 50,00 2,50 125,00 

29. ΒΙΣΜΑ INOX 10X86 
ΔΙΠΛΗΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ 
RAUMER  

ΤΕΜ. 50,00 2,90 145,00 

30. ΒΙΣΜΑ INOX 10X86 
ΜΟΝΗΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ 
RAUMER  

ΤΕΜ. 50,00 2,80 140,00 

31. ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΚΑΡΥΔΙΟΥ 
CAMP 

TEM. 1,00 13,00 13,00 

32. ROCK HAMMER 
SALEWA 

TEM. 2,00 44,50 89,00 

33. ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 
ASTRO BLACK 
DIAMOND 

TEM. 20,00 16,20 324,00 

34. ΦΑΚΟΣ NTENSITY 
LIFESYSTEMS 

TEM. 20,00 15,50 310,00 

35. ΧΑΡΤΗΣ ΣΥΜΗΣ 
(TERRAIN) 

TEM. 25,00 4,50 112,50 

36. ΠΥΞΙΔΑ EXPLORER 
(TM004041) 
TREKMATES 

TEM. 10,00 10,30 103,00 

37. ΠΥΞΙΔΑ SILVA RANGER  
TS 

TEM. 10,00 26,80 268,00 

38. ΣΑΚΙΔΙΟ VOYACFR 75L TEM. 10,00 95,00 950,00 

39. ΚΑΛΥΜΜΑ 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΑΚΙΔΙΟΥ 
60-70L 

TEM. 3,00 8,50 25,50 

40. ΣΑΚΙΔΙΟ OFFPIST 
(P.R.C) 

TEM. 3,00 29,50 88,50 

41. ΣΑΚΙΔΙΟ GLOBE 30 
(P.R.C) 

TEM. 3,00 40,00 120,00 

42. ΤΣΑΝΤΑ DUFFEL 70LT TEM. 4,00 61,00 244,00 

   ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
10.025,80 

ΦΠΑ (24%) 2.406,19 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
12.431,99 

 
Η τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα αγοράς 
Διευκρινίζεται ότι στην παραπάνω εκτιμώμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις  και τα μεταφορικά έξοδα  
Για το παρόν έτος υπάρχει στον προϋπολογισμό του Δήμου, πίστωση στον κωδικό ΚΑ:70-7135.003 το ποσό των 20.000,00 €, 

συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (24%). 

ΣΥΜΗ, 27-07-2021 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Μπαλασκάς  Ελευθέριος 

Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

 





  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 
Δ/νση: Σύμη Δωδεκάνησα Τ.Κ: 85600 
Τηλ: 2246360413 
Fax: 2246071386 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

ΟΜΑΔΑ Α: ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. 
 
 

ΠΡΟΣ: Δήμο Σύμης 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ        : ......................................................................................................... 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  : ......................................................................................................... 
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ......................................................................................................... 
Α.Φ.Μ – Δ.Ο.Υ         : ......................................................................................................... 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ.Κ.   : .......................................................................................................... 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ: ........................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  

 

ΟΜΑΔΑ Α 

 

Α/Α Περιγραφή Αντικειμένου Τεμάχιο Καθαρή Αξία Αξία προ 
ΦΠΑ (13%) 

Αξία προ 
ΦΠΑ (24%) 

1 
Ambu Perfit Ace Αυχενικό Κολάρο 
Ρυθμιζόμενο  - Ενηλίκων 

1   
 

2 
Burncare Επίθεμα Εγκαυμάτων - 10 x 
10 cm 

1   
 

3 
Burncare Υδρογέλη για Εγκαύματα 
σε Μπουκάλι 59ml 

1   
 

4 
Donway Ιμάντας Πολλαπλών 
Χρήσεων 

3  
 

 

5 
Elite Bags C2 BAG Τσάντα Α' 
Βοηθειών 

1  
 

 

6 
Elite Bags EMERGENCY'S Τσαντάκι 
Μέσης - Κόκκινο 

3  
 

 

7 
ME-PAD Αυτόματος Απινίδωσης 
(Μενού και Φωνητικές Οδηγίες στα 
Ελληνικά) 

1  
 

 

8 
MIL-TEC Μικρό Κιτ Αφαίρεσης 
Δηλητηρίου 

2  
 

 

9 MIL-TEC Πυξίδα Χάρτη 2    

10 
Norditalia BP-1000 Ψηφιακό 
Πιεσόμετρο Μπράτσου 

1  
 

 

11 
Norditalia BP-500 Ψηφιακό 
Πιεσόμετρο Καρπού 

1  
 

 

12 
SAM Pelvic Sling II Συσκευή 
Σταθεροποίησης Καταγμάτων 
Λεκάνης 

1   
 

13 
SAM SPLINT Εύπλαστος Νάρθηκας 
Ακινητοποίησης 36" σε Ρολό 

1   
 

14 
SAM SPLINT Σετ 5 τεμαχίων 
Εύπλαστων Ναρθήκων 
Ακινητοποίησης 

1   
 

15 

SP Διασωστική Συσκευή - Γιλέκο 
Απεγκλωβισμού Telford Device με 
Πορτοκαλί Θήκη Μεταφοράς - 
Αποθήκευσης 

2   

 

16 
Special Operation Forces Tactical 
Tourniquet Wide - (SOF®TT-W) - 
Generation 4 - ORANGE 

1  
 

 

17 
SPENCER ROCK PIN Σανίδα 
Ακινητοποίησης - Πορτοκαλί 

1    

18 
SPENCER ROCK Σύστημα Ιμάντων 
Ακινητοποίησης Χταπόδι 

2  
 

 

19 
SPENCER ROCK Σύστημα Ιμάντων 
Ακινητοποίησης Χταπόδι για παιδιά 

1  
 

 

20 
SPENCER SUPER Σύστημα 
Ακινητοποίησης Κεφαλής 

1   
 

21 
SPENCER SX-R SCOOP Φορείο Τύπου 
Σκούπα - 3 Λεπίδ 

1   
 

22 
SPENCER TANGO Φορείο 
Μεταφοράς Ακινητοποίησης 
Ενηλίκων και Παιδικό 

1   
 

23 
SPENCER TOTAL Φορείο Διάσωσης 
τύπου SKED Κίτρινο 

1   
 

24 
SPENCER TWIN SHELL Διαιρούμενο 
Φορείο Τύπου Καλάθι 

1   
 





  

25 
TEE-UU RESCUE LOOP Ιμάντας Θηλιά 
Διάσωσης 180cm 

1    

26 
Αποστειρωμένος Αιμορραγικός 
Επίδεσμος Medium Νο1 - 12 x 10 cm 

2   
 

27 
Αποστειρωμένος Αιμορραγικός 
Επίδεσμος XLarge Νο3 - 28 x 20 cm 

2   
 

28 
Αυχενικό Κολάρο Ρυθμιζόμενο  - 
Ενηλίκων 

2   
 

29 
Αυχενικό Κολάρο Ρυθμιζόμενο  - 
Παιδιατρικό 

2   
 

30 
Πακέτο Εκπαιδευτή Α' Βοηθειών 
Prestan Ενήλικα Jaw Thrust 

1    

31 
Παλμικό Οξύμετρο Δαχτύλου 
Choicemmed MD300 C19 

3    

32 Προστατευτικό Καλύπτρα Οφθαλμού 1    

33 
Σύστημα Ακινητοποίησης Κεφαλής 
Φορείου Μεταφοράς - Πορτοκαλί 

1   
 

34 
Ψηφιακό Θερμόμετρο Υπέρυθρων 
FI01 

3  
 

 

35 
Φιάλη Ο2 με μανόμετρο και 
μειωτήρα 

1  
 

 

36 
MINITUBE Μικρή Τσάντα 
Μεταφοράς Ο2 

1  
 

 

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ(13%)   

ΦΠΑ (24%)   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

Ο κατώτερο υπογράφων δηλώνω υπεύθυνα ότι: α) Το έντυπο οικονομικής προσφοράς μας, είναι αυτό που συντάχθηκε από 
την αναθέτουσα αρχή, χωρίς καμιά τροποποίηση. β) Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης θα παραμείνει αμετάβλητο έως 
την ολοκλήρωση της σύμβασης, γ) Λάβαμε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών της προς υλοποίηση προμήθειας τις οποίες 
αποδεχόμαστε χωρίς επιφύλαξη και δ) Η καθαρή αξία περιλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις (ΠΛΗΝ του ΦΠΑ που βαρύνει τον 
Δήμο), δαπάνες μεταφοράς κλπ ως την λειτουργική απόδοση στον χρήστη. 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

........................... 2021 
(Ονοματεπώνυμο, σφραγίδα και υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 
Δ/νση: Σύμη Δωδεκάνησα Τ.Κ: 85600 
Τηλ: 2246360413 
Fax: 2246071386 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

ΟΜΑΔΑ Β: ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. 
 
 

ΠΡΟΣ: Δήμο Σύμης 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ        : ......................................................................................................... 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ     : ......................................................................................................... 
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ   : ......................................................................................................... 
Α.Φ.Μ – Δ.Ο.Υ            : ......................................................................................................... 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ.Κ.      : .......................................................................................................... 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ    : ........................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  

ΟΜΑΔΑ Β 

 
Α/Α ΠΕΙΓΡΑΦΗ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή Μονάδας 
Μερικό 
Σύνολο 

1. Σχοινί STATIC 10,5mm 
STD TENDON 

ΜΕΤΡΟ 400,00   

2.  ΚΟΡΔΟΝΕΤΟ ΤΕΝΤΩΝ 
7mm 

ΜΕΤΡΟ 50,00   

3. ΚΟΡΔΟΝΕΤΟ ΤΕΝΤΩΝ 
6mm 

ΜΕΤΡΟ 50,00   

4. ΜΠΟΤΡΙΕ ΕΡΓΑΤΙΚΟ 
ATLAS UNI BLACK 
ROCK EMPIRE  

TEM. 6,00   

5. ΚΡΑΝΟΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ 
ΤΙΤΑΝ (2127) CAMP 
LARGE 

TEM. 10,00   

6. ΓΑΝΤΙΑ ROCKER 
ΚΟΜΜΕΝΑ ΔΑΧΤΥΛΑ 
(ZSG002) ROCKEMPIRE 

TEM. 10,00   

7. ΓΑΝΤΙΑ WORKER 
(ZWG001) 
ROCKEMPIRE 

TEM. 20,00   

8. ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΡ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ 
CAMP  

ΤΕΜ. 20,00   

9. ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΡ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ HULK HMS 
SCREW MADROCK 

TEM. 20,00   

10. ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΡ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ OVAL CAMP 

TEM. 20,00   

11. ΟΚΤΑΡΙ R.E. EIGHT 
ROCK EMPIRE 

TEM. 10,00   

12. ΤΡΟΧΑΛΙΑ JNUS CAMP TEM. 6,00   

13. ΤΡΟΧΑΛΙΑ NAIAD 
CAMP 

TEM. 10,00   

14. ΤΡΟΧΑΛΙΑ TETHYS 
BLACK CAMP 

TEM. 15,00   

15.  ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ 
ASCENDER R 
ROCKEMPIRE 

TEM. 6,00   

16. ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ 
ASCENDER L 
ROCKEMPIRE 

TEM. 6,00   

17. ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΟΔΙΟΥ 
CLIMBNG STEP QB 
ROCKEMPIRE 

TEM. 6,00   

18. OPEN SLING 25mm 
DOUBLE PA 120cm 

TEM. 10,00   

19. OPEN SLING 25mm 
DOUBLE PA 150cm 

TEM. 10,00   

20. ΚΑΤΑΒΑΤΗΡΑΣ 
DESCENDER 
ROCKEMPIRE 

TEM. 6,00   

21. ΠΛΑΚΕΤΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 
PAW G063CA00 L 
PETZL 

TEM. 1,00   

22. ΠΛΑΚΕΤΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 
PAW P63 M PETZL 

TEM. 1,00   

23. ΠΛΑΚΕΤΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 
PAW G063AA00 S 
PETZL 

TEM. 1,00   





  

24. ΙΜΑΝΤΑΣ OPEN 
16mm/120cm HUDY 

TEM. 10,00   

25. ΙΜΑΝΤΑΣ OPEN 
16mm/180cm HUDY 

TEM. 10,00   

26. ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ 
ΣΤΗΘΟΥΣ (ZWB017) 
ROCKEMPIRE 

TEM. 6,00   

27. ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ SET PRO 
NUTS 5 τεμαχίων 
CAMP 

TEM. 1,00   

28. ΠΛΑΚΕΤΑ INOX ΓΩΝΙΑ 
10mm RAUMER 

TEM. 50,00   

29. ΒΙΣΜΑ INOX 10X86 
ΔΙΠΛΗΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ 
RAUMER  

ΤΕΜ. 50,00   

30. ΒΙΣΜΑ INOX 10X86 
ΜΟΝΗΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ 
RAUMER  

ΤΕΜ. 50,00   

31. ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΚΑΡΥΔΙΟΥ 
CAMP 

TEM. 1,00   

32. ROCK HAMMER 
SALEWA 

TEM. 2,00   

33. ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 
ASTRO BLACK 
DIAMOND 

TEM. 20,00   

34. ΦΑΚΟΣ NTENSITY 
LIFESYSTEMS 

TEM. 20,00   

35. ΧΑΡΤΗΣ ΣΥΜΗΣ 
(TERRAIN) 

TEM. 25,00   

36. ΠΥΞΙΔΑ EXPLORER 
(TM004041) 
TREKMATES 

TEM. 10,00   

37. ΠΥΞΙΔΑ SILVA RANGER  
TS 

TEM. 10,00   

38. ΣΑΚΙΔΙΟ VOYACFR 75L TEM. 10,00   

39. ΚΑΛΥΜΜΑ 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΑΚΙΔΙΟΥ 
60-70L 

TEM. 3,00   

40. ΣΑΚΙΔΙΟ OFFPIST 
(P.R.C) 

TEM. 3,00   

41. ΣΑΚΙΔΙΟ GLOBE 30 
(P.R.C) 

TEM. 3,00   

42. ΤΣΑΝΤΑ DUFFEL 70LT TEM. 4,00   

   ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

ΦΠΑ (24%)  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

Ο κατώτερο υπογράφων δηλώνω υπεύθυνα ότι: α) Το έντυπο οικονομικής προσφοράς μας, είναι αυτό που συντάχθηκε από 
την αναθέτουσα αρχή, χωρίς καμιά τροποποίηση. β) Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης θα παραμείνει αμετάβλητο έως 
την ολοκλήρωση της σύμβασης, γ) Λάβαμε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών της προς υλοποίηση προμήθειας τις οποίες 
αποδεχόμαστε χωρίς επιφύλαξη και δ) Η καθαρή αξία περιλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις (ΠΛΗΝ του ΦΠΑ που βαρύνει τον 
Δήμο), δαπάνες μεταφοράς κλπ ως την λειτουργική απόδοση στον χρήστη. 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

........................... 2021 
(Ονοματεπώνυμο, σφραγίδα και υπογραφή) 

 





  

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ(1): ΔΗΜΟ ΣΥΜΗΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 

 

Ημερομηνία:        20 
Ο – Η Δηλ. 

 
(Υπογραφη

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη δικαστική απόφαση για ένα από τους ακολούθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης – πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανικού εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ 42) 

β) δωροδοκία όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράςστην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών – μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997 σ. 1) και στην παρ. 1 
του άρθρου 2 της απόφασης – πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ  του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003 σ. 54) καθώς και όπως ορίζεται στη κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό 
δίκαιο του οικονομικού φορέα. 

γ) απάτη, κατά την ένοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) η οποία κηρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α 48). 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομακρατικές δραστηριοτητες, όπως ορίζονται αντιστοίχως στα 
άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L της 22.6.2002 σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 4 αυτής. 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηρίοτητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο 
άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματοςγια την νομιμοποίης εσόδων από παράνομες 
δραστηρίοτητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α 166). 

στ) παιδική εργασία και αλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης – πλαίσιο 2002/629/ΕΕ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011 σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στη εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α 215)  





  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 

1. Δήμαρχος Σύμης 

2. Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σύμης 

3. Τμήμα Προμηθειών 

4. Λογιστήριο 

5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών (για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων από την 

λήψη του παρόντος) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




